
1BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. április 21-én (csütörtökön) megtartott üléséről 
 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 9 00óra 
 
Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal  I. em. 115. sz. tanácsterme  
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester,  
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Szabóné Gerzson Sarolta, 
Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 
 
 
Távolmaradását jelezte:  - 
 
A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek képviseletében jelen vannak: 
Hatósági Iroda dr. Mózer Éva 
 dr. Maródi Gabriella 
Jogi Csoport dr. Egervári Éva 
 dr. Boldog Krisztina 
Jegyzői Iroda Korányiné Csősz Anna 
 Lőrincz Jenő 
Humán Iroda Ehrenberger Krisztina 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda Pándiné Csernák Margit 
 Rappi Gabriella 
Polgármesteri Kabinet Dobrai Zsuzsanna 
 Horváthné dr. Tóth Enikő 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda Mozsár Ágnes 
Gyámhivatal Némethné Lehoczki Klára 
Belső Ellenőrzés dr. Rugár Oszkár 
 
A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagja: Dr. Pluzsik Andrásné 
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Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  Szabó László 
 Deézsi Tibor 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága dr. Gyetvai Tibor r.alezredes 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Ujházi István 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai  
Kulturális Központ Győrffy László 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat dr. Molnár Andor 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Hancz Sándor 
Könyvvizsgáló Szabó Enikő 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda Katonáné Szelényi Éva 
 
 
ELNÖK: Kovács Róbert polgármester 
 
ELNÖK:  Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti.  

 
 
ELNÖK: Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. A testületi ülés nyilvános, 
csupán a zárt ülések elrendelésekor kéri, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet.  
 
Bejelenti, hogy Tokody Marcell Gergely napirend előtti felszólalást nyújtott be, „Kőbánya, 
mint az ígéretek földje” tárgyban. (A bejelentés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 
 
 
Tokody Marcell Gergely: Ismerteti napirend előtti felszólalását.  
 
 
A napirend előtti felszólalásra 5 perces időkeretben dr. Pap Sándor alpolgármester, Kovács 
Róbert polgármester és Weeber Tibor alpolgármester reagál.  
 
 
ELNÖK: Az SZMSZ 31.§ (5) bekezdése értelmében napirend előtti felszólalás esetén 
határozathozatalnak nincs helye.  
Tájékoztatást ad a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményről: 

- A Sibrik Miklós úti Általános Iskola átépítésével kapcsolatos terveket holnap 
egyeztetik az intézményvezetőkkel, és megkezdhetik a tényleges kivitelezést. 

- Frank Tibor vezérőrnagy úr a Budapesti Fegyház- és Börtön parancsnoka 
nyugállományba vonul. Ezúton is megköszöni a munkáját. 

- Megalakították a Kőbányai Cégvezetők Klubját 50 jelentős cég vezetőjének 
közreműködésével.  
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- Bejelenti, hogy az S1 területén múlt héten megnyílt egy kistermelői piac.  
- A Medveszőlő utcában felújított játszóteret adtak át. 
- Megrendezték a szokásos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt, ahol nagyon sok 

kerületi iskola, illetve óvoda vett részt.  
- Isaszegre kerékpároztak több mint százötvenen az április 6-ai isaszegi csata emlékére.  
- A Kőrösi Csoma Sándor szobornál megemlékezést tartottak. 
- Múlt hét végén kerülettakarításra került sor 5 helyszínen.  
- A Paraphonia Koncertre a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 

került sor, down-kóros gyerekek zenéltek együtt ép társaikkal.  
- Megtartották az Idősügyi Tanács ülését. 
- A Gyakorló utcai térfigyelő rendszer elkészült, az ünnepélyes átadása 2011. április 22-

én 11 órakor a X. kerületi Rendőrkapitányság épületében került sor.  
- Meghív mindenkit április 30-án, illetve május 1-jén az Óhegy parkban tartandó 

majálisra, illetve halmajálisra.  
- A testületi ülés előtt kiosztásra került Élő Norbert képviselő részére címzett 

tájékoztató levél a Kőbánya Infoval kapcsolatos szerződésről. 
- A polgárőr szervezetek korábbi támogatásáról a kért előterjesztés – az iratok sokasága 

miatt – a következő testületi ülésen kerülhet csak tárgyalásra. 
 
Helyszíni kiosztással kapták meg képviselőtársai: 

- A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes ülésének és a Gazdasági Bizottság 
testületi döntést igénylő napirendi pontokról készült jegyzőkönyvének 
munkapéldányát. 

- Kiegészítő anyag került kiosztásra a KŐKERT Felügyelő Bizottsága beszámolójának 
elfogadása tárgyú napirendi ponthoz. 

 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a munkatervtől eltérően augusztus hónap során más 
időpontban kívánja összehívni a képviselő-testület ülését: augusztus 18-a helyett, augusztus 
25-ére. A szeptemberi testületi ülés is egy héttel később szeptember 22-én kerül megtartásra. 
Jelzi, hogy június 16-án tartják a szünet előtti utolsó testületi ülésüket, azonban arra még nem 
volt példa, hogy ne kellett volna júliusban testületi ülést összehívni. Jelzi, amennyiben ez 
szükségessé válik a július 7-ei időpontot jelöli ki a testületi ülésre. 
Felhívja a figyelmet, hogy a kitüntetési javaslatokat 2011. május 1-jéig lehet leadni az 
önkormányzati rendeletnek megfelelően a polgármesteri titkárságon.  
 
Nem érkezett javaslat napirendi pont levételére. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs. 
 
Javaslatot tesz napirendi pontok felvételére, helyszíni kiosztással: 

- Budapest Kőbányai Református Egyházközség kérelme 
- A BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelmének elbírálása 
- Javaslat fellebbezés elbírálására a X., Keresztúri út 88. szám előtti területre vonatkozó 

közterület-használati kérelem ügyében 
- Javaslat a KISE és KDSE részére biztosított céltartalék felszabadítására 

Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az ismertetett napirendi pontok 
felvételére.  
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217/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme  tárgyú előterjesztést. 
 
 
218/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a Javaslat a BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelmének 
elbírálására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
219/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a  Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X. ker., Keresztúri út 88. sz. előtti 
területre vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében  tárgyú előterjesztést. 
 
 
220/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a Javaslat a 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület és a 
Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére céltartalékban biztosított előirányzat 
felszabadítására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
ELNÖK: A 19./ napirendi pontot javasolja 5./ napirendi pontként, illetve a meghívóban 38-as 
sorszámon szereplő Javaslat 2011. évi pályázat kiírására a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére albérleti díj-hozzájárulás nyújtása tárgyú 
előterjesztést az interpelláció után tárgyalni.  
 
 
Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy a 48-1./ napirendi pontot is 
tárgyalják az albérleti hozzájárulás után, illetve a 46-os napirendi pontot is vegyék a testületi 
ülés elejére.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a sorrendmódosításra.  
 
 
221/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
meghívójában jelzett tervezett napirendi pontok sorrendjében az alábbi módosítást hagyja 
jóvá: 
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- az interpelláció után első napirendi pontként kerül sor a 38. napirendi pontként jelzett 
előterjesztés, majd azt követően az Egyebek-1 napirendi pont tárgyalására, 

- harmadik napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület a meghívóban 46-os 
sorszámmal jelzett előterjesztést, végül 

- a 19. napirendi pont nyolcadikként történő tárgyalása, a cégeljárás benyújtása okán. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról az elhangzott 
módosításokkal együtt.  
 
 
222/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen,  egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a módosításokkal 
együtt – elfogadja napirendjét az alábbiak szerint: 
 

Interpelláció – dr. Csicsay Claudius Iván „Kérdések”  tárgyban 
 

1. Javaslat 2011. évi pályázat kiírására a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
hivatásos állománya részére bérleti díj, albérleti díj-hozzájárulás nyújtására (eredeti 
38-as) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatója a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletével való 
együttműködésről 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

3. Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának  nyugdíjazás miatti 
megszüntetésére, és pénzügyi fedezet biztosítására  

  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének .../2011.(..) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 
2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról    
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének .../2011.(..) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 
2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló …/2011. (..) 
önkormányzati rendelet kiegészítéséről 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
6. Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati 

belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
7. Javaslat iskolai és utánpótlássport infrastruktúra fejlesztés és felújítás pályázaton való 

részvételre  
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
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8. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 
visszahívására, új ügyvezető megválasztására és a társaság törzstőkéjének 
csökkentésére  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
9. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra 

javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének .../2011. (..) önkormányzati rendelete megalkotására a telekadóról szóló 
58/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

11. Javaslat a kétmilliárd forintos hitelkeret biztosítása közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására  
Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
12. Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítására 

  Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. Javaslat Társulási megállapodás aláírására a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot    
Fenntartó Társulás létrehozásáról 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.../2011. (..) önkormányzati rendeletének megalkotására  a 2011. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

15. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2010. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
16. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 

beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
17. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2011. évi üzleti tervének 

elfogadására  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának 

módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadása 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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20. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közhasznú Szerződésének 
módosítására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
21. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási 

Szerződésének módosítására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2010. évi 
tevékenységéről  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

23. Javaslat a 2011. évi költségvetésben szereplő egyes tervezési feladatoknak, a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai sorokról, a Polgármesteri Hivatal feladatai 
sorokra történő átcsoportosítására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
24. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díja céltartalékból történő 

felszabadítására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a „Kátyúzás és lak.panaszok, 

utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)” elnevezésű soron szereplő 
működési célú céltartalék felszabadítására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

26. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervének elfogadására  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

27. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

28. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. május 1-jei 
rendezvényeinek programjára 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

29. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

30. Javaslat a Bankó Kft. által meghirdetett BB-10/2011 kódú játszótér építésére 
vonatkozó pályázaton  való részvételre 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
31. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest 

Főváros Önkormányzata közötti Megállapodás kezdeményezésére „A Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő 
megállapításáról”  
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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32. Javaslat az URBACT II RegGov zárókonferencián való részvételre 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
33. Javaslat céltartalék felszabadítására a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű „A 

kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 
megvalósításához 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

34. Javaslat Magyarország Európai Unió Tanácsának soros elnöksége alatt tartandó 
turisztikai programok támogatására 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
35. Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására a Szent László templom támogatása 

érdekében 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
36. Javaslat közoktatási szakértők díjazásának kifizetésére 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

37. Javaslat forrás biztosítására az eltulajdonított Liszt Ferenc szobor pótlására 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
38. Tájékoztató a Kőbányán 2010. év végén létesített jégpályával kapcsolatos költségek 

elszámolásáról 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

39. Javaslat  a Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia támogatására 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

40. Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

41. Tájékoztató az Új Köztemető előtt építendő  körforgalommal kapcsolatban, egyben 
javaslat a kivitelezéshez szükséges előkészítő feladatok elvégzéséhez 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

42. Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Budapest X. ker., Salgótarjáni 
út 38909 hrsz.-ú közterület bérbeadásával kapcsolatban  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

43. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. évi 
önköltségének és intézményi térítési díjainak meghatározására 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

44. Javaslat fellebbezés elbírálására Budapest X., Állomás u. 6. szám előtti területre 
vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében 

  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

45. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére a BÖDE-MED Kft.-vel  
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
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46. Javaslat bírósági ülnökök választására 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

47. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
48. Javaslat a Zsivaj Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatására 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

49. Egyebek 
1. Tájékoztató a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 

elnökének lemondásáról 
2. Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma 

tagjának lemondásáról 
3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. 

I-V. havi várható likviditási helyzetéről 
 

50. Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
51. Javaslat a BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelmének 

elbírálására 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

52. Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X. ker., Keresztúri út 88. sz. előtti 
területre vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

53. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Kőbányai Ifjúsági Sport 
Egyesület és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére céltartalékban biztosított 
előirányzat felszabadítására 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy dr. Csicsay Claudius Iván képviselő interpellációt nyújtott be a 

polgármesterhez, „Kérdések” tárgyban. (Az interpelláció a jegyzőkönyv 2. 
mellékletét képezi.) 

 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Felolvassa az írásban is kiosztott interpellációt.  
 
 
ELNÖK: Az interpellációban a polgármesternek feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adja: 

- A Polgármesteri Hivatal munkatársai tekintetében a munkáltatói jogkört a jegyző 
gyakorolja a polgármester egyetértésével. 
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- 2011. márciusáig 17 fő közszolgálati jogviszonya szűnt meg a hivatalban. Két esetben 
a határozott idő lejárta, két esetben a próbaidő alatt a köztisztviselő 
kezdeményezésére, négy esetben áthelyezés, egy esetben közös megegyezés, két 
esetben lemondás, hat esetben nyugdíjazás miatt. Ezentúl 2011. márciusáig 
nyugdíjazás miatt tíz fő köztisztviselő kérte a felmentését, akinek a jogviszonya 2011. 
április 30-áig szűnik meg. A hivatal átszervezése miatt a következők szerint változott a 
hivatalban foglalkoztatottak létszáma: egy-egy fő közszolgálati jogviszonya közös 
megegyezéssel, illetve áthelyezéssel szűnt meg, további huszonnégy köztisztviselő 
jogviszonya szűnt meg, közülük 18 munkatárs jogviszonya felmondásra került, és hat 
fő kérte a nyugdíjazás miatti felmentését, akiknek a jogviszonya augusztus 28-a és 
december 30-a között szűnik meg.  

- A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint a felmentések közlésekor hatályos 
rendelkezés alapján a közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel, indoklás 
nélkül megszüntetheti. A jogviszonyt megszüntető, illetve annak megszüntetését 
rögzítő okirat minden esetben tartalmazta a jogszabályszerű indoklást. 

- A szervezeti egységek összevonásával számos feladatkör, illetve álláshely megszűnik, 
ugyanakkor meg kell vizsgálni, szükséges-e egyes szakterületek megerősítése. 
Létszámcsökkentés pontos meghatározását követően kerül sor a költségvetési 
rendeletben meghatározott létszámkeret módosítására.  

- Az SZMSZ 1. számú mellékletének 2011. április 1-jével történő hatályba lépésével a 
hivatal korábbi szervezeti egységei átalakultak, egyesek megszűntek, valamennyi 
szervezeti egység neve megváltozott. Valamennyi főosztályvezetői és osztályvezetői 
megbízás visszavonása március 31-ei hatállyal megtörtént, az új szervezeti egységek, 
irodák és csoportok vezetői április 1-jei hatállyal kapták meg kinevezésüket. Új 
vezetői kinevezést a felmentettek nem kaphattak, az érintett négy vezető közül három 
szervezeti egysége és munkaköre egyébként is megszűnt. A vezetői megbízások 
visszavonása a szervezeti átalakulás miatt elkerülhetetlenül következett be. 

- A létszámleépítéssel kapcsolatos döntések egy része szervezeti egységek, és 
munkakörök megszüntetéséből eredet. Ezek esetében a megszüntetendő jogviszonyok 
kiválasztása nem tette lehetővé a mérlegelést. Egyéb esetekben a felmentettek 
kiválasztása körében természetesen elsődleges szempont volt a hivatali munkavégzés 
minősége, emellett annak figyelembevétele, hogy az érintettnek van-e lehetősége a 
nyugdíjba vonulásra.  

- A szervezeti átalakítással egyidejűleg lezajlott létszámcsökkentéshez hasonló 
jogviszony megszüntetésre irányuló szándék nincs.  

- Az önkormányzati választások óta a Polgármesteri Hivatalban huszonegy fő létesített 
közszolgálati jogviszonyt, beleértve a polgármesteri, alpolgármesteri tisztségek 
betöltését, két munkatárs politikai tanácsadó kinevezését, munkáját további két fő 
segíti megbízási szerződéssel létrejött jogviszony keretében.  

- Hivatalba lépése óta törekvése és kötelessége, hogy a kerület javát szolgálja és minden 
területen az ésszerű gazdálkodás elveinek megfelelően járjon el. Október óta 
intézmények, cégek összevonásáról döntöttek, úgy véli felelős gondolkodással nem 
engedhetik meg, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve, amennyiben nem indokolt a 
kerület jelentős bevételei csupán működési kiadásokra fordítsák. Ahhoz, hogy a 
megalapozott döntést meghozzák fontos az előkészítés, a körülmények és tények 
pontos ismerete, melynek a hivatal tekintetében megválasztása előtt nem lehetett 
birtokában. 
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- Önkormányzati tisztségviselő és hivatali vezető kollégájával egyetértésben független 
szakértő bevonását látta indokoltnak a Polgármesteri Hivatal szervezeti átvilágítása 
tekintetében, 2011 januárjában megbízási szerződést kötött a Perfect Power Kft.-vel. A 
megbízás a Polgármesteri Hivatal akkor már elfogadott szervezeti átalakítása során 
aktiválható tartalékok, valamint a költség és munkaszervezés szempontjából hatékony 
működést gátló problémák feltárására irányult. A megbízás a vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően köttetett és bár a cég díjazása nem érte el az 
értékhatárt, a megbízás tényéről valamennyi vezetői fórumon is tájékoztatást adott. A 
cég - még nem lezárult, ezáltal eddig ki nem fizetett - tevékenysége kizárólag szakmai 
tényezőket vizsgál, melynek folyamatában valamennyi jelenlegi és április 1-je előtti 
vezetői megbízással rendelkező hivatali munkatárs bevonásra került. A cég végleges 
vizsgálati dokumentációját és az esetleges közzététel lehetőségét a benne foglaltakra 
irányadó szabályok figyelembevételével saját döntési jogkörében eljárva kívánja 
kezelni.  

 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Az interpellációra adott választ nem fogadja el, mert nem kapott 
minden feltett kérdésére választ. A felmentések idején valóban hatályban volt a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 17. § (1) bekezdése, amely úgy szólt, hogy a 
közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel, indoklás nélkül megszüntetheti, azonban 
ezt 5 nappal később április 5-én az Alkotmánybíróság, alkotmányellenesség miatt 
megszűntette.  
 
 
ELNÖK: Képviselő úr nem fogadta el a választ. Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-
testület elfogadja-e dr. Csicsay Claudius Iván „Kérdések” tárgyban megfogalmazott 
interpellációjára a polgármester válaszát. 
 
 
223/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11  igen, 3 ellenszavazattal,  3 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. 
Csicsay Claudius Ivánnak „Kérdések” tárgyban benyújtott interpellációjára adott 
polgármesteri választ. 
 
 
 
A napirend 1./ tárgya: Javaslat 2011. évi pályázat kiírására a BRFK X. kerületi 

Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére bérleti díj 
albérleti díj-hozzájárulás nyújtására 

 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Élő Norbert: Megdicséri Polgármester urat és a Polgármesteri Hivatalt, hogy ilyen gyorsan 
léptek, ezzel a kerületi Rendőrkapitányság munkáját nagyban tudják segíteni.  
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Szerepel a pályázati kiírásban „a X. kerületi Rendőrkapitányság 
állományba tartozás”, ez helyes, de annak is szerepelnie kellene, hogy csak addig folyósítható 
az albérleti hozzájárulás, amíg ott is teljesít szolgálatot.  
 
 
Révész Máriusz: Tavaly is 20 fő részére biztosították az albérleti díj-hozzájárulást, idén ezt az 
összeget megemelték.  
 
 
ELNÖK: Évek óta támogatják a X. kerületi Rendőrkapitányságon szolgáló rendőröket, ezzel 
is szeretnék elérni, hogy minél többen, minél hosszabb ideig szolgáljanak Kőbányán. 
Véleménye szerint nagyon fontos figyelembe venni dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr 
javaslatát, a szerződést így is szokták megkötni a támogatást kapó rendőrökkel. A következő 
évben mindezt a költségvetés elfogadását követően, hamarabb napirendre kell tűzniük. Nincs 
több hozzászólás, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 
 
 
224/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Pénzügyi Bizottságot, hogy írjon ki pályázatot a X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos 
állománya részére a „2011. évi költségvetési évre vonatkozó bérleti díj, albérleti díj 
hozzájárulás pályázati úton történő támogatására”, és megbízza annak lebonyolításával és 
elbírálásával. 
A képviselő-testület az albérletidíj-hozzájárulási pályázatra összesen 9.144.000 Ft-ot biztosít a 
képviselő-testület működési célú általános tartaléka terhére. 
Határidő:      2011. május 
Felelős:      a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:    Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
 
 
 
A napirend 2./ tárgya: A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatója a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletével való 
együttműködésről 

                                       Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a tájékoztató elfogadására. 
 
 
225/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletével való együttműködésről. 
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A napirend 3./ tárgya: Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
nyugdíjazás miatti megszüntetésére, és pénzügyi fedezet 
biztosítására 

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Az anyagot a képviselő-testület a személyes adatok védelméről, közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény értelmében zárt ülésen tárgyalná, amennyiben a jelen lévő 
Óvodavezető asszony nem nyilatkozik, hogy ezt nyílt ülés keretében is tárgyalhatják. 
 
 
Katonáné Szelényi Éva: Hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Révész Máriusz: Óvodavezető asszony elég rég ótaszolgál a kerületben. Megköszöni a 
képviselő-testület nevében az eddig végzett munkáját. Kívánja, hogy mindazok az álmok, 
tervek, ami miatt ezt a döntést hozta, váljanak valóra. 
 
 
ELNÖK: Óvodavezető asszony a munkáját a mai napig olyan nagy lendülettel és magas 
színvonalon végzi, meglepte, hogy elérkeztek ehhez a ponthoz. Megköszöni a hosszú 
évtizedek során végzett munkáját. Kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra 
azzal, hogy a 3./ határozati javaslat kiegészül: „az összeg egyidejű felszabadításával”.  
 
 
226/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Katonáné 
Szelényi Éva (Zsivaj Óvoda, 1105 Zsivaj u. 1-3.) óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján 2011. december 29-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési időt 
2011. április 29. és 2011. december 29. közötti időtartamban állapítja, melyen belül 2011. 
augusztus 30-ától mentesíti nevezettet a munkavégzés alól.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a további munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
Határidő:      2011. május 31. 
Felelős:      polgármester 
       a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Humán Iroda 
       Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
227/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Katonáné Szelényi 
Éva vezetői megbízását 2011. augusztus 15-ével visszavonja. 
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Határidő:      2011. április 24. 
Felelős:      polgármester 
       a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Humán Iroda 
       Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
228/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Katonáné Szelényi 
Éva felmentési idején belül a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére, 8 nap 
szabadságmegváltására,  és 40 éves  jubileumi  jutalmának  kifizetésére 2 960 644 Ft + 
799 374 Ft járulék keretet biztosít a Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, 
szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) megnevezésű működési célú céltartaléka terhére, az 
összeg egyidejű felszabadításával. 
Határidő:      2011. április 24. 
Felelős:      polgármester 
       a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Humán Iroda 
       Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 4./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
beszámolójáról és zárszámadásáról 
Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 

 
 
ELNÖK: Mindenképpen elmondható, hogy a zárszámadás nagyon részleteire bontott képet 
fest az önkormányzat gazdálkodásáról. Átláthatóvá teszi az önkormányzat pénzügyeit. Le kell 
szögezni, hogy azon kevés kerületek közé sorolja a zárszámadás a Kőbányai Önkormányzatot, 
amelynek a gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott. A megvalósításban mindenki 
közreműködését köszöni. Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Élő Norbert: A Szocialista frakció azért nem tudja elfogadni a rendelettervezetet és azért 
fognak tartózkodni a szavazásnál, mert a végrehajtásba hiba csúszott. Például az első lakáshoz 
jutók támogatásánál a 45 millió forintból csak 6 millió forint lett kiosztva, amivel nem tudnak 
egyetérteni. 30 millió forintot terveztek a kőbányai kisvállalkozók részére, hogy munkahelyet 
teremtsenek, ebből egy fillér sem lett kiosztva. 2,3 milliárd forint olyan adókintlévősége van 
az önkormányzatnak, amiből - az elhangzott tájékoztatás szerint – csak 360 millió forintot tud 
behajtani az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési főösszeg mintegy 13%-a nem 
hajtható be. Véleménye szerint valamilyen intézkedést kellene tenni.  
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Révész Máriusz: Azon vannak, hogy kintlévőségeket behajtsák, de azzal szembesülnek, hogy 
a legalapvetőbb nyilvántartások hiányoznak a rendszerből. Remélik, hogy a kintlévőségek 
jelentős részét be fogják tudni hajtani. 
 
 
Élő Norbert: Azt gondolja, hogy az előző négy évben is lett volna mód a feltárásokra. Azt 
gondolják, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket meg kellene csinálni, erre irányult a 
felhívása.  
 
 
ELNÖK: A FIDESZ képviselői tettek javaslatot arra, hogy 30 millió forint kerüljön be a 
költségvetésbe a kisvállalkozások támogatására, a telek-, és építményadó-emelés kapcsán. 
Természetesen fontos feladatnak tartják, hogy támogassák a jövőben is a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat, ezért az új Széchenyi Tervben szereplő pályázaton mindenképpen 
indulni kívánnak és a tervezett forrásaikat kiegészítve, az elnyerhető támogatással igyekeznek 
majd nem pénzosztással, hanem egyéb eszközökkel támogatni a helyi vállalkozásokat.  
 
 
Dr. Pap Sándor: 2009. január 1-jétől módosult az Államháztartási törvény, amely értelmében 
a behajthatatlan önkormányzati adótartozásokat nem lehet kivezetni a könyveikből. Nem arról 
van szó, hogy bárki rosszabbul végezné a munkáját. Egy jogszabályváltozás miatt másképp 
kell ezeket a nyilvántartásokat vezetni. Elmondja, hogy a tartozások feltárása és behajtása is 
folyamatos.  
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: Többször szóba került az első lakáshoz jutásra fordítandó összeg, 
az előző ciklusban 40 millió forint volt erre a célra tervezve. Az a tény, hogy összesen két 
esetben igényelték az első lakáshoz jutók támogatását és kétszer 3 millió forintot utaltak ki. 
Úgy ítélik meg, hogy most a szociális támogatásokra kell inkább koncentrálni.  
 
 
Élő Norbert: Továbbra is fenntartják, hogy az első lakáshoz jutók támogatására továbbra is 
szükség lenne. Elmondja, hogy 60 vállalkozó kaphatott volna 500 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást úgy, ha egy kőbányai munkanélkülit foglalkoztat. Úgy gondolja, ha 60 ember 
foglalkoztatását meg tudták volna oldani, az igenis nagy szám.  
 
 
ELNÖK: Ez a javaslat nem fogalmazódott meg sem a korábbi, sem a jelenlegi képviselő-
testület ülésén. Természetesen ez is lehet járható út, és ily módon is lehet támogatni a 
vállalkozásokat, illetve a munkanélküli embereket. Vizsgálni fogják ezt a lehetőséget is.  
 
 
Révész Máriusz: Miután a Jobbik és az MSZP képviselői is egybehangzóan felvetik az első 
lakáshoz jutás támogatását, érdemes lenne erről egy egyeztetést tartani. A kőbányai 
lakásállományra a Kőbányai Önkormányzat egyedülállóan sok pénzt költ. Volt olyan időszak 
Kőbányán, hogy kiírták az első lakáshoz jutók pályázatát 200 millió forinttal, utána hozzá 
kellett még tenni 100 millió forintot, majd még 100 millió forintot, és így is elfogyott év 
végéig a pénz. Azt gondolja, ennek a rendszernek semmi értelme nincs. Ha 50 millió 
forintban határozzák meg a támogatás mértékét, nehéz eldönteni, hogy ki az a 17 család, 
akinek 3 millió forintot adnak.  
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Azt sem tartották jónak, hogy szerencse, vagy valamilyen más alapján adnak 3 millió forintot. 
Ehhez 50 millió forint nem elég, ennél több pénze pedig nincs az önkormányzatnak.  
 
 
Tóth Balázs: Csatlakozik az MSZP, illetve a Jobbik képviselői által elmondott felvetéshez, az 
első lakáshoz jutók támogatása terén. Ismerteti a képviselő-testület ez ügyben hozott döntését: 
„A képviselő-testület felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, dolgozza ki a fiatalok első 
lakáshoz juttatásának feltételrendszerét.” Nem arról van szó, hogy változatlan formában 
szerették volna fenntartani az első lakáshoz jutás támogatási rendszerét, hanem arról volt szó, 
hogy egy új, a kerületnek, a fiataloknak megfelelő támogatási rendszer lesz kidolgozva.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Csatlakozik Tóth Balázs képviselőtársához, hiszen a napirend előtti 
felszólalására kapott válasz, arról szólt, hogy miért volt rossz a régi. Azt beszélték meg, hogy 
egy újat alkotnak és Önök ennek nem tettek eleget, noha megígérték és megszavazták 
korábban. Szeretne egy előremutató ellenőrzéses, elszámoltató jellegű napirendi pont 
javaslatot tenni a következő testületi ülésre. Szeretné, ha megnéznék, hogy hányan 
jelentkeztek, ebből mennyi volt a sikeres igénylő, a jogosultság fennállt-e, ennek rendben 
megtörtént-e az ellenőrzése, illetve megvizsgálnák, hogy azóta mi történt, rendben fizetnek-e 
stb. 
 
 
ELNÖK: Felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy az SZMSZ értelmében a napirendi pontok 
megtárgyalásának a végén tehetnek a képviselők indítványt a következő ülés napirendjére. Itt 
hívja fel a figyelmet az időkeretek SZMSZ szerinti betartására. Kéri, Képviselő urat, hogy 
indítványát a testületi ülés végén fogalmazza meg.  
 
 
Weeber Tibor: Azt gondolja, hogy ez lehetetlen feladat. 50 millió forint szétosztására nem 
tudnak olyan rendeletet alkotni, ami korrekt lenne. Jelenleg nincs szociálpolitikai 
kedvezmény, véleménye szerint meg kell várni, hogy alakul ez tovább. A mostani fiatalok 
nagy része halasztja a lakásvásárlást, mert a piaci feltételek nem jók. Bár a lakásárak 
nyomottak, a hitelhez jutás reménytelen, mindenki várja, hogy mi alakul ki. Ilyenkor csak 
azok között lehet szétosztani ezt az összeget, akik e nélkül is meg tudják venni a lakásukat. 
Ezzel elvi okokból nem ért egyet. Azt gondolja, az a kötelességük, hogy minden egyes 50 
millió forint elköltésekor nézzék a kerület egészének a javát. Az nincs rendjén, hogy most 
kivegyék ezt a pénzt fontosabb feladatokból. Ezt a rendeletet akkor tudják majd jól 
megalkotni, ha a lehetőségek újból megnyílnak, és újból lesz mód erről érdemben dönteni. 
Elkezdhetik a rendelet háttérmegbeszélését, de megalkotni semmiképpen sem kellene most.  
 
 
Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Felhívja a figyelmet, hogy van egy olyan lehetőség 
az SZMSZ-ben, hogy írásbeli kérdés. Írásbeli kérdést fel lehet sorolni, fel lehet tenni 5 
kérdést, hányan kaptak támogatást, mennyiért, hányan pályáztak, ezekre 15 napon belül 
válaszolni kell. Javasolja, hogy az olyan típusú megrendelések helyett, ahol elmondják, hogy 
mit dolgozzanak ki, és felsorolnak hirtelen sok kérdést, le kell ülni és meg kell írni az írásbeli 
kérdést, akkor SZMSZ-szerűen meg tudják ezeket az adatokat.  
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ELNÖK: Véleménye szerint az SZMSZ számos lehetőséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 
egy képviselő hogyan juthat információhoz, illetve hogyan kérheti, indíthatja egy előterjesztés 
keletkezését. Az SZMSZ módosításának előkészítése folyamatban van, ahol úgy tűnik újra 
kell majd értelmezniük a műfajokat, mit jelent az, hogy indítvány napirendi pont tárgyalására, 
mit jelent az írásbeli kérdés. Azt gondolja, vissza kellene térniük a tárgyhoz. Természetesen a 
fiatalok lakáshoz juttatásának támogatása számos formában létezhet és történhet. Kőbányán 
nagyon szerencsétlen gyakorlat alakult ki, még a sok százmillió forintból is egy szűk kör 
tudott támogatást kapni az akkor létező kedvező piaci feltételek, kamatlehetőség, 
családpolitikai támogatások rendszerében. Az elmúlt évben látszott, hogy zsákutca ennek a 
felmelegítése. Megfontolandó, hogy nem ezt a rossz kőbányai gyakorlatot, hanem máshol már 
alkalmazott gyakorlatot meg kell vizsgálniuk pl. Fecskeházak működtetése. Javasolja a 
képviselő-testület tagjainak, a frakcióvezetőknek, hogy üljenek össze e tárgyban. 
Kezdeményezni fogja ennek az összehívását, meghív minden képviselettel rendelkező pártot, 
ahol mindenki megfogalmazhatja azon típusú ötleteit, javaslatait, gondolatait, amelyek más 
irányt szabnának Kőbányán is a lakástámogatási rendszernek.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Köszöni Polgármester úrnak, hogy összehívja az érdekegyeztető 
fórumot. Weeber alpolgármester úr elmondta, hogy reménytelen vállalkozás a fiatalok első 
lakáshoz juttatásához a rendeletet megalkotni. Kérdezi, hogy ezt nem tudták januárban, 
amikor a képviselő-testület eldöntötte, hogy március 31-ei határidővel ilyen rendelet fog 
születni? Nem tudja, hogy az írásbeli kérdés miért lenne jobb módja a kérdezésnek, mint a 
napirendre vétel? Talán azért, hogy ne legyen nyilvánosság, nyilvános vita, nyilvános 
közvetítés?  
 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a képviselő-testület ülését a továbbiakban Radványi Gábor 

alpolgármester vezeti. 
 
ELNÖK:  Radványi Gábor  alpolgármester 
 
 
ELNÖK:   A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
Tóth Balázs: Nem tudja, miért érzi úgy bárki, hogy nála van a bölcsek köve, és eldöntheti a 
fiatalok helyett, akik most ebben az időben családot szeretnének alapítani, otthont szeretnének 
maguknak építeni, az csak gazdag lehet? Olyan rendszert kell kitalálni, ami nekik fog segíteni 
az otthonteremtésben. 
 
 
Élő Norbert: Élve az SZMSZ-ben biztosított jogával, szeretné, ha a jegyzőkönyvbe szó szerint 
bekerülne, amit Weeber Tibor alpolgármestert úr mondott, hogy meghaladja a képességeit a 
rendelet megalkotása. Felajánlja a segítségüket a rendelet megalkotásához. Kéri, ne menjen 
feledésbe a vállalkozói támogatás, hátha 30 millió forinttal segíteni tudnák, hogy a kőbányai 
vállalkozások 60 embert tudjanak alkalmazni.  
 
 
Dr. Pap Sándor: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja az ülést levezető elnöknek, hogy a vitát 
lezárva, szavazzanak az anyagról.  
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ELNÖK: Az eddig szólásra jelentkezetteket meghallgatják, utána lezárja a vitát.  
 
 
Somlyódy Csaba: Tudják, hogy nem tudják megoldani a fiatalok problémáját, de legalább 
tegyenek érte valamit, és próbáljanak segíteni.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra.  
 
 
229/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
16/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
beszámolójáról és zárszámadásáról. 
 
 
 
A napirend 5./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 16/2011. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet kiegészítéséről 
Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdés, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Javasolja, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2,8 
millió forintot hagyjanak ott egy olyan munkavállalónak a bérére az év végéig, akinek a 
munkájára szükség van. Kéri a képviselő-testület tagjait, támogassák a javaslatot. 
 
 
Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, hogy a bizottság a módosító javaslatot úgy támogatta, hogy 
2,8 millió forintot biztosítsanak bérekre, 460 000 Ft a vészvilágításra, és 900 000 Ft-ot 
csatornajavításra. Javasolja, hogy ezt az összeget hagyják meg az intézménynél, hogy ezeket a 
problémákat meg tudja oldani. 
 
 
Somlyódy Csaba: Egyéb igény is elhangzott a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ részéről 1,8 millió vagy 2 millió forint értékben. Kéri, készüljön előterjesztés a még 
elvégzendő feladatokról és azok anyagi kihatásairól.  
 
 
Győrffy László: A legfontosabb az lenne, hogy a Kőbányai Média és Kulturális Kft.-nek a 
megszűnésével, de a feladat megtartásával egy munkavállaló átkerült a Kőrösi Csom Sándor 
Kőbányai Kulturális Központhoz, a kolléga járulékokkal együtt a bérére pontosan 2 797 000 
Ft-ról szeretnék, ha most születne döntés.  
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A többi műszaki beruházást szeretnék részletesen megindokolni, és a vészvilágításra és a 
csatorna felújításra vonatkozó előterjesztésüket egy következő testületi ülésre hoznák be 
alátámasztva az indokoltságát és az árajánlatokat. is csatolnák.  
 
 
Révész Máriusz: A Törekvés Művelődési Központ jelezte, hogy az idei évben nehéz 
helyzetbe kerül, mert a tavalyi 17 millió forintos önkormányzati támogatás mellett az Északi-
Járműjavítótól kapott 6 millió forintot fűtésre és idén lennének más rendezvényei is. A 
bizottság hozott egy olyan döntést, hogy javasolják a képviselő-testületnek megfontolni, a 6 
millió forint odaítélését. Javasolja, hogy 2 millió forintot biztosítsanak a Törekvés Művelődési 
Központnak. Abban az esetben, ha a képviselő-testület 4/5-e a javaslattal egyetért, kéri, hogy 
a bizottsági és testületi ülésen megígért összegből 2 millió forintot a zárszámadásban 
rendezzék.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Határozati javaslatot akart megfogalmazni, de miután Intézményvezető úr 
magára vállalta, hogy az előterjesztés elkészítését, ezért mellőzi a javaslat megfogalmazását. 
Révész Máriusz képviselő úr javaslatait támogatja, melynek forrása a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkeretébe visszarendezendő pénzeszközök legyen.  
 
 
Élő Norbert: Révész Máriusz javaslatát támogatni fogják, hogy meglegyen a 4/5-öd. Az 
MSZP frakció csak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ részére biztosítandó 
2,8 millió forintról, a 460 0000 Ft-ról és a 900 000 Ft-ról, mint egyetlen legitim módosító 
javaslatról tudnak szavazni.  
 
 
Dr. Molnár Andor: A képviselő-testület tavaly a 1138/2010. határozatával 3 223 000 Ft-ot 
biztosított a Pongrác 9. rendelő mellett az Idősek Otthona kialakítására. A második 
közbeszerzési eljárás is eredménytelen volt, pedig a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a két 
rendelőt kialakíttatta, de a többi helyiséget, a leválasztást a Gondozási Központtól, rácsokat, a 
riasztók bővítését, az ISD áthúzását nem csinálta meg, majd akkor, ha meglesz a kivitelező. 
2010 novemberében jelezték a Pénzügyi Főosztály felé, hogy ebből 1 420 000 Ft felhalmozási 
összeg megmaradt, azt mondták ezt automatikusan beteszik a pénzmaradványba. Látja, hogy 
ez az összeg nem került be a pénzmaradványba. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez 
átkerültek a közbeszerzéssel kapcsolatos teendők, múlt héten egyeztettek vele, berendezési 
tárgyakat, asztalokat, öltőszekrényeket, várótermi székeket szeretnének felszerelni. 
Árajánlatot kért, a három orvosi szoba és a két védőnői szoba kialakítása 4 980 000 Ft + áfa. 
Kéri, hogy a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szabad rendelkezésű pénzmaradványát a 
felsorolt összegekkel csökkentse.  
 
 
ELNÖK: Ha jól érti dr. Molnár Andor javaslatához is 4/5-ös többség kellene, hogy tudjanak 
szavazni róla. Szeretné, ha írásos előterjesztés készülne. Szavaztatna először Révész Máriusz 
módosító javaslatáról, amennyiben ezt 4/5-ös többséggel elfogadja a képviselő-testület. 
Ezután szavaztatna a Gazdasági Bizottság javaslatára. Ezt követően, ha elkészül egy olyan 
határozati javaslat, amit dr. Molnár Andor javasol, akkor arról is fog szavaztatni, ha 4/5-del 
támogatja a képviselő-testület.  
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Agócs Zsolt: A Gazdasági Bizottság egyértelmű döntést hozott, vagyis semmilyen 
pénzmaradvány visszavonásra nem tesznek javaslatot, elvonják a pénzt, és másik keretből 
biztosítják a technikai igények fedezetét. A 2010. évi költségvetés pénzmaradványait ne 
keverjék össze a 2011-es költségvetés pénzeszközeivel. Javasolja, hogy 2,8 millió forint adják 
oda a bérre, a többi javaslatról kidolgozott, beárazott terv alapján később döntsön a képviselő-
testület.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy mindazokat a javításokat, 
állagmegóvásokat természetesen műszaki felmérés után, indokolt esetben el kell végezni, de 
ennek nem a zárszámadás a terepe. Ugyanezt gondolja dr. Molnár Andor úr javaslatairól is. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy befogadja-e a képviselő-testület Révész Máriusz 
képviselő úr javaslatát. 4/5-ös többség szükséges. 
 
 
230/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja Révész 
Máriusz azon szóban beterjesztett módosító indítványát, mely az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési beszámolójának és zárszámadásának kiegészítéséről szóló önkormányzati 
rendelettervezetben jelzett szabad rendelkezésű pénzmaradvány (a működési célú általános 
tartalékként jelzett maradvány) terhére 2 millió forint biztosításáról szól a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesület részére, támogatás 
formájában. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a Képviselő-testület a Törekvés Táncegyüttes 
működtetésére a működési célú általános tartalékkeret terhére 2 millió fontot biztosít. 
 
 
231/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának kiegészítéséről szóló 
önkormányzati rendelettervezetben jelzett szabad rendelkezésű pénzmaradvány (a működési 
célú általános tartalékként jelzett maradvány) terhére 2 millió forintot biztosít a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesület részére, támogatás 
formájában. 
 
 
ELNÖK: A következő módosító javaslat a Gazdasági Bizottság javaslata. A Gazdasági 
Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ szabad rendelkezésű 5 858 000 Ft összegű pénzmaradványa nem kerüljön 
elvonásra és az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra: 2 800 000 Ft bérekre, 460 000 Ft 
vészvilágításra, 900 000 Ft csatornajavításra, valamint a polgármester vizsgáltassa meg, hogy 
a fennmaradó összeg elegendő-e az elektromos hálózat felújítási munkálatainak elvégzésére.  
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Agócs Zsolt: (ügyrendi hozzászólás) A Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy nem támogatja, 
hogy ne vonják el a pénzmaradványt, tehát azt támogatta, hogy vonják el a pénzmaradványt.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslat arra irányult, hogy az előterjesztésben szereplő 
javaslat ellenére, vonja el a képviselő-testület, a módosító javaslat arra irányult, hogy a 
képviselő-testület ne vonja el az említett összegeket. Az a módosító javaslat, amiről a 
képviselő-testületnek szavazni kell az az volt, hogy ne vonja el a képviselő-testület a pénzt. 
Erről kell szavazni. Oly módon módosítja az előterjesztésben lévő szöveget a képviselő-
testület, hogy egyetért azzal, hogy az 5 858 000 Ft összegből a 2 800 000 Ft-ot, a 460 000 Ft-
ot, illetve a 900 000 Ft-ot nem vonja el. 
 
 
Dr. Pap Sándor: Ettől eltérő javaslata volt, hogy csak a 2 800 000 Ft bérköltséget hagyják ott. 
Kéri, külön szavazzanak a javaslatára, az előbb ismertetett javaslatot pedig nem támogatja.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak Jegyző úr előbb ismertetett határozati javaslatára. 
 
 
232/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(4 igen, 12 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el, 
hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának 
kiegészítéséről szóló önkormányzati rendelettervezetben jelzett, a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ szabad rendelkezésű 5 858 eFt összegű pénzmaradványa ne 
kerüljön elvonásra. 
 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy Kovács Róbert polgármester úr szavazógépén szavazott, illetve az 
ülés további részében is Kovács Róbert polgármester úr gépén fog szavazni, a saját 
szavazógépét kikapcsolja. Kéri, szavazzanak arra, hogy csak a 2 800 000 Ft ne kerüljön 
elvonásra. Ahhoz, hogy a javaslatot befogadja a képviselő-testület 4/5-ös szavazati arány 
szükséges.  
 
 
233/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja dr. Pap 
Sándor azon szóban beterjesztett módosító indítványát, mely az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési beszámolójának és zárszámadásának kiegészítéséről szóló önkormányzati 
rendelettervezetben jelzett, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szabad 
rendelkezésű 5 858 eFt összegű pénzmaradványából, a személyi juttatásokra és munkáltatót 
terhelő járulékokra biztosítandó 2 800 eFt ne kerüljön elvonásra. 
 
 
Vita alakult ki, hogy befogadta-e a képviselő-testület a javaslatot vagy sem.  
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Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ nem rendelkezik arról, hogy a jelenlévő vagy az összes 
képviselő 4/5-ös szavazata szükséges a befogadáshoz, ezért a jelenlévőket kell figyelembe 
venni. Annyit mond az SZMSZ, hogy 4/5-ös aránnyal kell szavazni. Van a 
határozatképességre vonatkozó főszabály és a képviselő-testület határozatképes, onnan fogva 
főszabály szerint a szavazás az a jelen lévő képviselők arányával meghatározott szám szerint 
történik. Ez olyan rendelkezése az SZMSZ-nek, amit mindenképpen pontosítani szükséges, de 
a határozatképességre vonatkozó szabállyal összeolvasva mindenképpen az az értelmezése 
jelen esetben, hogy a jelenlévők 4/5-ének szavazata. 
 
 
Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Jelzi, hogy Kovács Róbert polgármester úr szavazott és 
nincs jelen a teremben, tehát az előző szavazás nem volt érvényes. Elmondja, hogy a 
Kormányhivatalhoz fog fordulni jogértelmezésért, mert véleménye szerint a minősített 
többség szabálya vonatkozik erre az esetre. Ahol nincs kiemelve, ott az összes képviselőre 
vonatkozik, pont fordítva van az értelmezés. Hangsúlyozza, hogy a főszabály pontosan 
fordítva van.  
 
 
ELNÖK: Kovács Róbert polgármester úr valóban nem szavazott, de az előbb volt a technikai 
átállás, kikapcsolta a saját szavazógépét és Kovács Róbert polgármester úr szavazógépén 
szavaz.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A szavazógép irányítása Polgármester úr gépéhez van hozzákötve, amely 
automatikusan az Ő nevét írja ki. Mivel Radványi Gábor alpolgármester úr átvette az ülés 
vezetését, ezért kénytelen a rendszert vezérlő gépet használni, ugyanakkor a saját 
szavazógépét kikapcsolta. Polgármester úr jogkörében eljárva, sajnos a technikai eszközök 
hiányossága miatt Polgármester úr nevét írja ki. A jelenlévők számából és a Polgármester úr 
hatáskörében eljáró alpolgármesterként történő szavazás alapján ez így egyértelmű, hogy 
helyes a szavazás. Élő úr értelmezésével kapcsolatban elmondja, valóban, ha a képviselők 
arányára való hivatkozás szerepelne az SZMSZ-ben, akkor helytálló lenne az az érvelés, hogy 
a képviselők arányának a megjelölése – ha nincs ott, hogy jelenlévő – akkor az összes 
képviselő lenne. A szövegben a képviselő nem szerepel. Tekintettel arra, hogy nem a 
képviselőkhöz képest, hanem egyáltalán a szavazásban résztvevőkhöz képest, a 
határozatképes jelen lévők arányához képest állapítja meg a szabály, tehát ez itt csak a jelen 
lévőkre vonatkoztatható. Aki nincs itt, az az arányba ilyen szempontból nem számítható be, 
hanem a képviselőkre vonatkoztatva mondja ki az arányt az SZMSZ. Azzal egyetért, hogy ez 
a szabály nem felel meg a hagyományosan az arányokra, az arányokat megállapító szöveggel, 
ezért az új SZMSZ-ben ennek a szabálynak a pontosítására mindenképpen javaslatot fognak 
tenni.  
 
 
ELNÖK: Megvan a 4/5-öd. 4/5-del befogadták a javaslatot, most arról szavaznak, hogy a 
2 800 000 Ft-ot biztosítanak a bérre, nem vonják el a pénzmaradványt. Indítja a szavazást. 
 
 
234/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal – nemleges kérdésfeltevés) 
 
 



 23 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának kiegészítéséről szóló 
önkormányzati rendelettervezetben jelzett, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ szabad rendelkezésű 5 858 eFt összegű pénzmaradványából, a személyi juttatásokra 
és munkáltatót terhelő járulékokra biztosítandó 2 800 eFt-ot nem vonja el. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra az elfogadott módosításokkal együtt.  
 
 
235/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 16/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
kiegészítéséről. 
 
 
ELNÖK: 15 perc szünetet rendel el. 
 
 
S z ü n e t 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 6./ tárgya: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett 

önkormányzati belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, jelentkezzenek be a szavazógépbe. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön be az 
előterjesztésben szereplő javaslat is. A maga részéről támogatja és javasolja, hogy egy fővel 
bővítsék a Belső Ellenőrzés létszámát.  
 
 
ELNÖK: Véleménye szerint dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr módosító javaslatot tett. 
Jegyző úr jelzi, hogy az anyagban szerepel a javaslat.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Ezt úgy kell érteni, ha elfogadja a képviselő-testület az 
összefoglaló jelentést, ezzel elfogadják azt is, hogy egy fővel nő a létszám.  
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ELNÖK: Nem. Az összefoglaló jelentést elfogadja a képviselő-testület, és az anyagban 
szerepel, hogy igény van plusz egy fő felvételére. Nyilván meg kell vizsgálni a lehetőséget, 
hogy fel lehet-e venni egy személyt, nyilván nem nekik kell ezt most megtenni.  
 
 
dr. Csicsay Claudius Iván: Nyilvánvalóan semmi közük ahhoz, hogy kit vesznek fel egy 
betöltetlen státuszra, ez Jegyző úr és Polgármester úr szuverén jogköre, de a Polgármesteri 
Hivatal létszámának meghatározása a képviselő-testület jogköre. Változatlanul javasolja, 
hogy egy fővel bővítsék a Belső ellenőrzés létszámát. 
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Jelenleg a Polgármesteri Hivatal megállapított létszáma 296 fő, ez 
szerepel a költségvetési rendeletben is. Jelenleg a betöltött álláshelyek száma nem éri el ezt a 
296 főt. Vannak folyamatban lévő jogviszony megszűnések, de ha minden folyamatban lévő 
megszűnést megszűntnek tekint, akkor körülbelül a középtávon betöltött álláshelyek száma 
275 fő körül van. Van az engedélyezett létszámhoz képest mozgástere, akár a Belső 
Ellenőrzés, akár más szervezeti egység létszámának meghatározásához. Ez külön döntést nem 
igényel jelenleg a képviselő-testület részéről.  
 
 
ELNÖK: Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
236/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évben 
végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 7./ tárgya: Javaslat iskolai és utánpótlássport infrastruktúrafejlesztés és 

felújítás pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Révész Máriusz: Az előző önkormányzati ciklusban elfogadta az önkormányzat a sportudvar 
felújítási tervét. A következő iskolaudvar, aminek sorba kellene jönni a Szent László 
Általános Iskola udvara lenne, de itt új sportudvar kialakításáról lenne szó, amire nem lehet 
pályázni. Amit a pályázatra be lehet adni az a Bem József Általános Iskola. A döntés fontos, 
mert ma kell leadni a hiánypótlást a pályázathoz.  
 
 
Gál Judit: Bejelenti, hogy érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 
 
 
237/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal – 1 fő nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben 
meghatározott, „iskolai és utánpótlássport infrastruktúrafejlesztés, felújítás” című pályázati 
felhívásra benyújtott, a Bem József Általános Iskola sportudvarának felújítása célú pályázat 
önrészének biztosítása céljából az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 
18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletének fejlesztési célú céltartalékok Pályázatok 
önrésze soráról 7,1 millió forintot felszabadít. 
Határidő:     2011. április 21.  
Felelős:     polgármester 
     a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
     Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 8./ tárgya: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 

ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megválasztására és a 
társaság törzstőkéjének csökkentésére 

 Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Élő Norbert: Véleménye szerint érdemes lenne leszögezni, hogy az Ügyvezető jól dolgozott. 
Kérdezi, mivel az Ügyvezető szerződése az összevonásig szól, jogilag hogyan van 
összefüggésben, hogy leváltják előtte? Milyen munkajogi problémákat vet ez fel? Mivel jól 
dolgozott az ügyvezető, a prémiumáról is dönteni kell, mielőtt leváltják.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Nem okoz a jelenlegi ismereteik szerint semmiféle munkaügyi problémát.  
 
 
ELNÖK: Amennyiben nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak az 1./ határozati javaslatra. 
 
 
238/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. törvényes képviseletét ellátó, Ujházi István ügyvezetőt 
tisztségéből 2011. április 21-ei hatállyal visszahívja. 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az írásos előterjesztésben 
szereplő további határozati javaslatokra.  
 
 
239/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. új ügyvezetője Szabó László, akinek 
megbízatása 2011. április 21. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra szól, és 
megbízatását javadalmazás nélkül látja el. 
Az ügyvezető a Társaság cégjegyzésére akként jogosult, hogy a cég előírt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá a teljes nevét önállóan írja az aláírás minta szerint.  
 
 
240/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőkéjét veszteség rendezése érdekében  
450.000.000 Ft, összeggel leszállítja, melynek következtében a társaság törzstőkéje 
418.540.000 Ft összeg lesz. 
Egyúttal felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy ennek érdekében a szükséges cégeljárást 
bonyolítsa le, illetve annak lebonyolítására adjon megbízást. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     polgármester 
      a társaság ügyvezetője 
Végrehajtásért felelős:   Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 5./ tárgya: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő 

módosítására, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő 
határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Tóth Balázs: Mivel az első lakáshoz jutók támogatási rendszerének kidolgozása nem történt 
meg, ezért nemmel fog szavazni a határozati javaslatra. 
 
 
Dr. Cicsay Claudius Iván: Az előterjesztés III. határozat visszavonása alatt szerepel az első 
lakáshoz juttatás feltételrendszerének kidolgozása. Javasolja, hogy a 2347/2010. (XI. 18.) 
határozatot ne vonja vissza a képviselő-testület, hanem a határidőt módosítsák. A visszavonás 
indoka, hogy a 2011. évi költségvetésben forrás nem biztosított, ez nem indok, ettől még ki 
lehet dolgozni a rendeletet és január 1-jétől életbe lehet léptetni. Kéri, hogy a III. részre a 
képviselő-testület külön szavazzon.  
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A 28. oldalon a Felnőttek Általános Iskolája megszűnésével kapcsolatban a képviselő-testület 
elvi határozatot hozott, ahol az intézkedésben az szerepel, hogy több intézkedést későbbi 
időpontban kell megtenni. Kérdezi, hogy pontosan mit és mikor kell megtenni?  
 
 
Élő Norbert: A 10. oldalon az 1475/2009. (IX. 24.) határozat a játszótereken és a közcélú 
területeken történő dohányzás tilalmáról szóló táblák kihelyezéséről és a csikkgyűjtő-helyek 
megoldásáról szól. Az intézkedés: a költségvetés előkészítésekor a feladatra fedezetet nem 
biztosítottak, s a rendelet átdolgozását javasolták költségkímélő megoldással. Nem lehetne-e 
itt konkrétabbnak lenni? Lesz új rendelet? Felhívja a figyelmet, hogy a 2223/2010. (X. 21.) 
határozatnál határidőt elírták.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Javasolja, hogy a 2347/2010. (XI. 18.) határozatot ne visszavonják, 
hanem módosítsák a határidőt. 
 
 
Agócs Zsolt: Két szakértőt kell felkérniük a felnőttek oktatásával kapcsolatban. A szakértő 
mondja meg ennek az ütemezését. 
 
 
Révész Máriusz: A Kőbánya-Gergely parknál alapvetően befolyásolja a lehetőségeiket, hogy 
a parkoló céggel mikor sikerül felbontani a szerződést. Tájékoztatást kér erről az ügyről. 100-
120 millió forintot állítottak be a költségvetésbe, hogy idén egy máltai típusú játszóteret 
hozzanak létre Kőbányán. Mivel a mai ülésre sem került be az ezzel kapcsolatos 
közbeszerzési pályázat, ezért nagy valószínűséggel nyárra nem fog elkészülni. Kérdezi, hogy 
mi fog történni a máltai típusú játszótér ügyében? Hogyan áll a Sibrik Miklós úti volt 
Általános Iskola épületében a pedagógiai, szociális szolgáltatóház létrejötte, mikor lesz 
közbeszerzés, mikorra fognak elkészülni az épülettel? Nem célszerű, ha a játszóterek 
novemberre készülnek el.  
 
 
Somlyódy Csaba: Mint a Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 
tagja, annyit tud a dologról, hogy a testületi határozatnak megfelelően megkísérelte a cég a 
parkoltató társasággal a szerződés felmondását közös megegyezéssel, de a parkoltató társaság 
nem fogadta el. A felmondás elment, de a felmondás jogszerűségét vitatják. Vélhetően 
bírósági perre fog sor kerülni, erre a megfelelő lépéseket a cég megtette. A felmondás fél év.  
 
 
Weeber Tibor: Révész képviselő úr által emlegetett intézmény a BÁRKA, amely új 
intézmény. A tervek elkészültek, az utolsó tárgyalás pénteken történik az 
intézményvezetőkkel. A terveztetés és az engedélyeztetés párhuzamosan folyik. Reményeik 
szerint a közbeszerzési pályázat is rövidesen kiírásra kerül. A nyár folyamán a költözés 
megtörténhet, és megindulhat ott a munka. 
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Mozsár Ágnes: A máltai típusú játszótérrel kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy elkészült tíz 
játszótér terve, valamint az árazott és árazatlan költségvetés. Ebből látszik, hogy jóval többe 
fog kerülni, mint 120 millió forintba, ezért döntés szükséges. A pénz a Főpolgármesteri 
Hivatalnál áll rendelkezésre, de a kivitelezést és a pályáztatást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
fogja elvégezni, ezért pénzeszköz-átadásra is szükség van. Döntés után indítható a 
pályáztatás.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A játszótereken a dohányzást tiltó táblákkal kapcsolatban elmondja, 
hogy ez ügyben korábban a Vagyongazdálkodási Főosztályon történtek intézkedések. Ez a 
szervezeti egység április 1-jével megszűnt. Folyamatban van, hogy mely feladatot ki látja el 
hivatalon belül, illetve a KŐKERT Kft., Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. segítségével. A 
közterülettel kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatban van. Ezzel 
összefüggésben ennek a rendeletnek a szabályai megvizsgálásra, felülvizsgálatra kerülnek. 
 
 
ELNÖK: Dr. Csicsay Claudius Iván javaslata alapján a 2./ határozati javaslat kiegészül a 
2347/2010. (XI. 18.) határozattal, melynek határideje: 2010. szeptember 30. Kéri, 
szavazzanak a módosító javaslatra. 
 
 
241/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2347/2010. 
(XI.18.) határozatot nem vonja vissza, hanem annak végrehajtási határidejét a többi 
módosításra váró határozattal együtt módosítja. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak határozati javaslatokra egyenként.  
 
 
242/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
821/2010. (III. 25.) 2740/2010. (XII. 16.) 72/2011. (II. 17.) 
1101/2010. (V. 20.) 2743/2010. (XII. 16.) 73/2011. (II. 17.) 
1186/2010. (V. 20.) 2744/2010. (XII. 16.) 83/2011. (II. 17.) 
1333/2010. (VI. 17.) 12/2011. (I. 20.) 84/2011. (II. 17.) 
1475/2009. (IX. 24.) 17/2011. (I. 20.) 85/2011. (II. 17.) 
1483/2010. (VII. 8.) 29/2011. (I. 20.) 89/2011. (II. 17.) 
1578/2009. (IX. 24.) 37/2011. (I. 20.) 101/2011. (II. 17.) 
1968/2010. (VIII. 26.) 42/2011. (I. 20.) 102-107/2011. (II. 17.) 
2094/2010. (IX. 16.) 65/2011. (II. 17.) 109/2011. (II. 17.) 
2102/2010. (IX. 17.) 66/2011. (II. 17.) 110/2011. (II. 17.) 
2351/2010. (XI. 18.) 67/2011. (II. 17.) 111/2011. (II. 17.) 
2352/2010. (XI. 18.) 68/2011. (II. 17.) 112-116/2011. (II. 17.) 
2394/2010. (XI. 18.) 69/2011. (II. 17.) 117/2011. (II. 17.) 
2671/2010. (XII. 16.) 70/2011. (II. 17.) 
2686/2011. (XII. 16.) 71/2011. (II. 17.) 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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243/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 

- 2347/2010. (XI.18.) határozat végrehajtásának határidejét 2011. 09.30-ére, 
- 2349/2010. (XI. 18.) határozat végrehajtásának határidejét 2011. 08. 18-ára, 
- 2641/2010. (XII. 16.) határozat végrehajtásának határidejét 2011. 06. 15-ére 
- 134/2011. (III. 17.) határozat végrehajtásának határidejét 2011. 06. 16-ára 

módosítja. 
 
 
244/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő 
határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 10./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására a telekadóról szóló 58/2003. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:  dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Nagyon helyes gyakorlat, hogy mindenhol mellékelték az 
előzményeket. Kérdezi, hogy itt hol van az előző rendelet? Kérdezi, hogy eddig mennyi volt a 
telekadó?  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Az általános tétele a telekadónak az az összeg, amely a rendeletalkotási 
javaslat 8. § (1) bekezdést megállapító szövegrészében található, tehát 259,- Ft/m2.  
 
 
Somlyódy Csaba: Kérdezi Jegyző urat, megítélése szerint az előterjesztés eleget tesz-e a 
rendeletmódosítás alaki feltételeinek?  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Nem tudja milyen hiányosságra utal Képviselő úr kérdése. Álláspontja 
szerint megfelel a rendeletalkotás szabályainak az előterjesztés. 
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Élő Norbert: Természetesen nem felel meg az SZMSZ előírásainak, hiszen 
hatástanulmányoktól kezdve mindent előír, de ezt soha, semmilyen előterjesztéshez nem 
szokta mellékelni senki. Le kellett volna írni, hogy ennek mi a hatása, mi történt eddig. 
Felhívja a figyelmet, mivel a rendelet megalkotása a telekadónál mínusz 80 millió forintot 
jelent, a költségvetés negyedéves módosításánál a bevételi oldalt érdemes lesz változtatni.  
 
 
Révész Máriusz: A Lóversenypálya az egyetlen terület, amely érintett. Arról van szó, hogy a 
Lóversenypálya, ha ennyi marad az éves díj, azt nem fogja kifizetni, hanem a Nemzeti 
Vagyonügynökség hatásköre alá fog visszamenni. Ebben az esetben 220 millió forintot veszít 
az önkormányzat.  
 
 
Somlyódy Csaba: Az önkormányzati törvény alapján a képviselőknek, akik döntést hoznak 
akármilyen ügyben, a lehető legteljesebb tájékoztatást kell kapniuk, hogy miről van szó. 
Révész úr által elmondottakat kellett volna leírni az előterjesztésben.  
 
 
Élő Norbert: Kérik, hogy ilyenkor legalább legyen háttéranyag, vagy magyarázat, hogy mi 
történik.  
 
 
Révész Máriusz: A bizottsági ülésen ez elhangzott, nem most kapták a felvilágosítást.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra.  
 
 
245/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
18/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 58/2003. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
A napirend 11./ tárgya: Javaslat a kétmilliárd forintos hitelkeret biztosítása közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: A tavalyi évben nem volt szükség arra, hogy a hitelkeretből 
felhasználjanak. Most szomorúan látja, hogy az előterjesztés tényként közli, hogy a 
hitelkerethez hozzá kell nyúlni ebben az évben. Jelen pillanatban rosszabb gazdálkodást 
folytatnak, mint korábban, ezért a felelős gazdálkodásra hívja fel a figyelmet. 
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Dr. Pap Sándor: Emlékei szerint 3,9 milliárd forint az önkormányzat lekötött tőkéje. Ehhez a 
hitelkerethez a jelenlegi ismereteik szerint nem kell hozzányúlni. 
 
Tokody Marcell Gergely: Idéz az előterjesztésből: „Tekintettel az önkormányzat jelenlegi 
pénzügyi helyzetére, valamint a folyamatban lévő feladatainak teljesítési ütemére, felmerül 
annak lehetősége, hogy 2011. év során átmeneti likviditási problémákkal kell majd szembe 
néznie.” 
 
 
Révész Máriusz: A likviditási jelentéseket figyelembe véve, időarányosan jobban állnak, mint 
tavaly ilyenkor.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
246/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „2 000 000 000 
Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás nyertesének az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. 
(1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg. 01-10-041585) képviseletében eljáró Budapesti Régió 
Önkormányzati Fiókját (1054 Bp., Báthori u. 9.) hirdeti ki, az ajánlati ár (nettó) 1 havi 
BUBOR fixingje + 2,4%. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírásának napjától számított egyéves időtartamra 
szóló szerződés megkötésére, a kiírásban megjelölt törvényes határidő szerint. 
Határidő:      2011. május 31.  
Felelős:      polgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
      Jegyzői Iroda 
 
 
 
A napirend 12./ tárgya: Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A közbeszerzési terv módosítása a Kőbánya-Gergely park fejlesztéséről szól. 
A Fővárosi Önkormányzattal a pénzátadás jogtechnikai módja sokáig tisztázatlan volt. Ennek 
megfelelően nem a Kőbánya-Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. közbeszerzési tervében kell 
szerepeltetni, hanem az önkormányzat közbeszerzési tervében. A 40 millió forint 
támogatásról szóló döntést a főváros elfogadta.  
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
247/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. 
(III.17.) számú határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.3. pontját az 
alábbi sorral egészíti ki: 
II.3. Építési beruházás (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 15.000.000,- forint 
összeget) 

  
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

II.3.11 Kőbánya-Gergely park fejlesztése (Szánkózódomb)  80 146 175 

Egyben felkéri a polgármestert, a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:     polgármester 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Jegyzői Iroda 
 
 
 
A napirend 13./ tárgya: Javaslat Társulási megállapodás aláírására a Rákosmenti Mezei 

Őrszolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Február végén már kinyilvánította az önkormányzat a szándékát, hogy a társuláshoz 
kíván csatlakozni. Elkészült a megállapodási szerződés. A XVI., XVII., illetve a X. kerületi 
önkormányzatok polgármesterei aláírhatják a megállapodási szerződést, amennyiben a 
képviselő-testületek elfogadják.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Felhívja a figyelmet, hogy a társulási megállapodásban 
értelmezése szerint vannak érthetetlen dolgok: például az SZMSZ-t minősített többséggel 
fogadja el a társaság. Nem érti, hogy 3 főnek mennyi a minősített többsége. Ilyen például az 
is, hogy a képviselő-testületek megválasztják a képviselőket, de a megállapodásban szerepel, 
hogy az eleve a polgármester, akkor miért kellene megválasztani. Lehet ezt úgy is értelmezni, 
hogy a képviselő-testület fogadja el minősített többséggel az SZMSZ-t, akkor meg az a rossz, 
hogy az SZMSZ elfogadása a Tanács hatáskörébe tartozik.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A bonyodalmat az okozhatja, hogy a rendszerben elkülönül egymástól a 
társulás, társulási tanács és a mezei őrszolgálat, amelyet a társulás fenntart. A társulás tagjai a 
képviselő-testületek, a tanács tagjai a polgármesterek. A III. pontban a társulás 
alapdokumentumairól van szó, ott a társulás SZMSZ-ét fogadják el a képviselő-testületek, a 
tanács SZMSZ-ét maga a tanács fogadja el.  
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
248/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásáról szóló Társulási megállapodást 
elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. 
Határidő:      2011. április 22. 
Felelős:     polgármester 
      a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Jogi Csoport 
 
 
 
A napirend 14./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete …/2011. (..) önkormányzati rendeletének  
megalkotására a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Megszületett az a kormányrendelet, amely az igazgatási szünet 
elrendeléséről a központi közigazgatás szintjén rendelkezik. A központi közigazgatásban 
nemcsak a hagyományosan az önkormányzatnál is megjelenő karácsony és szilveszter közötti 
igazgatási szünet, hanem nyári igazgatási szünet is szabályozásra került. Vizsgálták ennek a 
lehetőségét, de tekintettel arra, hogy az önkormányzati munka ütemezése, a hatósági 
határidők, illetve a szervezési feladatok a teljes leállást nem teszik lehetővé, ezért a 
munkáltatói intézkedések keretében a szabadságolásnak valamiféle koncentrált módját meg 
kívánják valósítani, de igazgatási szünet a nyári időszakra nem kerül kijelölésre. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra.  
 
 
249/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről.  
 
 
 
A napirend 15./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2010. 

évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
250/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. független 
könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, 2010. évre vonatkozó éves beszámolóját: az 
egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196 182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását       
14 385 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, 
eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.  
 
 
 
A napirend 16./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Mint a FIDFESZ frakció vezetője javasolja, hogy erre az évre egy havi bruttó 
bérnek megfelelő jutalmat kapjon az Ügyvezető Igazgató. Kéri, szavazzanak egyenként az 
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatra, illetve a kiegészítő anyagban szereplő 
határozati javaslatokra az elhangzott módosítással együtt.  
 
 
251/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját tudomásul veszi. 
 
 
252/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 1 havi bérének megfelelő prémiumot 
biztosít, melynek forrásaként a társaság 2011. évi eredményét jelöli meg. A prémium mértéke 
a Társaság Javadalmazási Szabályzatával és az ügyvezető munkaszerződésének 3.1 pontjával 
összhangban egyhavi munkabér. 

 

253/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft ügyvezetője számára teljesítmény-követelményként az 
ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pontja alapján az alábbi prémium feladatokat tűzi ki: 

• A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és 
a hiányok pótlása. 
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• A Polgármesteri Hivatal 2011. április 1-jével történő átszervezése kapcsán a Kft.-be 
kiszervezésre kerülő többletfeladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése.  

• A zöldterületi felületek karbantartási szintjének, valamint a közterületek tisztaságának 
fokozott ellenőrzése és nagymértékű emelése. 

• A KŐKERT Kőbányai Non- profit Közhasznú Kft. kibővült feladatkörét leképező új 
SZMSZ elkészítése. 

 
 
 
A napirend 17./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. 

évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Elmondja, meg kell dicsérniük a társaságot, mert a tavalyi évben felelősen 
gazdálkodott. További 40 fő 8 órás foglalkoztatására nyertek év végéig a Munkaügyi 
Hivataltól keretet, valamint folyamatban van további 13 főnek a foglalkoztatására pályázat.  
 
 
Révész Máriusz: Véleménye szerint az elmúlt tíz évben, soha nem nézett úgy ki Kőbánya, 
mint most. Rendben vannak a parkok, és külön elismerésre méltó tevékenység volt, hogy a 
lomtalanítás után 3-4 nappal a kerületet a KŐKERT munkatársai teljesen kitakarították.  
 
 
Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi 220 fő közfoglalkoztatott helyett 50 fő 
szerepel a tervben. Javasolták, hogy esetleg a vállalkozók támogatását emeljék fel, hogy 
esetleg munkanélkülieket foglalkoztassanak napi 8 órában. Érdemes lenne előre lépni a 
közfoglalkoztatás területén.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A közfoglalkoztatás feltételei változtak. A képviselő-testület elé fogják 
májusban terjeszteni a gazdasági programot, ahol javaslatot fognak tenni arra, hogy az 
önkormányzat képezzen hidat a kerületi munkavállalók és a kerületben található nagyon 
nagyszámú és tőkeerős gazdasági társaság között.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
254/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. 2011. évi üzleti tervét.  
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A napirend 18./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
255/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
 
 
A napirend 19./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben 
történő elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
256/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
 
 
A napirend 20./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

Közhasznú Szerződésének módosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
257/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. új közhasznú szerződését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és ezzel 
egyidejűleg a 2008. június 20-án megkötött, valamint 2008. október 16-án módosított és 
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egységes szerkezetbe foglalt közhasznú szerződését hatályon kívül helyezi. (A közhasznú 
szerződés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
Határidő:      azonnal 
Felelős:     polgármester 
      a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

ügyvezetője 
 
 
 
A napirend 21./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

Feladat-ellátási Szerződésének módosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
258/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. új feladat-ellátási szerződését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és ezzel 
egyidejűleg a 2008. május 30-án megkötött, valamint legutóbb 2009. szeptember 24-én 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződését hatályon kívül helyezi. 
(A közhasznú szerződés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
Határidő:      azonnal 
Felelős:     polgármester 
      a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

ügyvezetője 
 
 
 
A napirend 22./ tárgya: Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő 

Bizottságának 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság havi háromheti rendszerességgel 
ülésezik és a tulajdonosi képviselethez végre méltó módon, rajta tartja a kezét a vállalat 
ütőerén.  
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ELNÖK: Ismerteti a Gazdasági Bizottság kiegészítő javaslatát az előterjesztésben szereplő 2. 
határozati javaslathoz: „A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kinnlevőségeinek teljes körű 
feltárása, behajtási módozatairól előterjesztés készítése a képviselő-testület részére.” Kéri a 
képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra az ismertetett 
kiegészítéssel együtt.  
 
 
259/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolóját tudomásul veszi. 
 
 
260/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára teljesítmény-követelményként a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 
 

� A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és 
a hiányok pótlása. 

� A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 
történő beolvadásának végrehajtása 2011. június 30-áig, és így a Társaságnál 
megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése. 

� Az Önkormányzatnál 2011. április 1-jével megszűnő Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály feladatainak folyamatos átvétele, és így a Társaságnál 
megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése. 

� A KŐBETA Rt. végelszámolásának végrehajtása. 
� A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kibővült feladatkörét leképező új SZMSZ elkészítése. 
� a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kinnlevőségeinek teljes körű feltárása, behajtásuk 

módozatairól előterjesztés készítése a képviselő-testület részére. 
A prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzatával és a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.2 pontjával összhangban háromhavi munkabér, azaz bruttó 
3 000 000 Ft. 
 
 
 
A napirend 23./ tárgya: Javaslat a 2011. évi költségvetésben szereplő egyes tervezési 

feladatoknak, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai sorokról, a 
Polgármesteri Hivatal feladatai sorokra történő 
átcsoportosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra.  
 
 
261/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendeletével megalkotott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13 a. és b. mellékleteiben az alábbi módosításokat, 
továbbá pontosításokat teszi: 
- 13/a. számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., Intézményi beruházások közül, a 
Fekete István Általános Iskola – tornacsarnok építése tervezése 16 350 eFt 
Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) 

 15 000 eFt 
sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
13/a. számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, 
Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja át; 

 
- 13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., Épület felújítása (intézmények) közül, a 
Füzér u. 32. – Helytörténeti Gyűjtemény tervezése 10 000 eFt 
Kápolna téri Isk. – felújítás tervezése 25 000 eFt 
Zeneiskola – felújítási terv készítése 15 000 eFt 
Kada 27-29. óvoda – óvoda átalakítása tervezése 5 450 eFt 
sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Polgármesteri 
Hivatal feladataihoz csoportosítja át; 

 
- 13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., Épület felújítása (intézmények) közül, a  
 Keresztury Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő – döntés előkészítő tanulmány
 5 450 eFt sort,  

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a.  
számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Polgármesteri 
Hivatal feladataihoz csoportosítja át. 

 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület egyben 
felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
262/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 261/2011. 
(IV.21.) önkormányzati határozatában a 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletével 
megalkotott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
13 a. és b. mellékleteinek módosításáról döntött. Ennek kapcsán felkéri a polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a költségvetési rendeletben történő 
átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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A napirend 24./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díja 
céltartalékból történő felszabadítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Élő Norbert: Gyakorlatilag arról van szó, hogy ezt a pénzt elkölti a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., nem valószínű, hogy vissza fogja tudni adni a nyereségéből, hiszen a nyeresége mínusz 
17 millió forint. Javasolta, hogy hitelként, vagy tagi kölcsönként adják oda, mert ez az összeg 
kell a működéséhez. Nagy eredményként könyvelték el a költségvetés tárgyalásánál, hogy a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nem fog annyi pénzt kapni, mert a bonyolítói díjat 
csökkentették. Most kiderült, hogy mégsem alkudták le a bonyolítói díjat.  
 
 
Tóth Balázs: A Pénzügyi Bizottság az eredeti határozati javaslatot nem támogatta. Módosító 
javaslat: A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2011. 
évi költségvetése 15. számú mellékletében a működési célú céltartalékok közül a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díj soron lévő 147 millió forintból 37 500 000 Ft-ot szabadítson 
fel, és előlegként biztosítsa a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére likviditásának javítására, 
mely összeg felhasználásáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. április 30. napjáig köteles 
elszámolni. Egyben kérje fel a polgármestert, intézkedjen a felszabadított összeg átutalásáról a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számára. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. köteles a teljesítéssel 
egy időben az előlegszámla kiállítására.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A költségvetés tárgyalásakor a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. II. féléves 
bonyolítói díját céltartalékba tették, amelyből az előterjesztésben leírt okokból, előleget kér 
felszabadítani a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ha azt mondja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
hogy ki fognak jönni ebből az összegből, fogadják el tőlük. A bonyolítói díjjal kapcsolatban a 
képviselő-testület és az előkészítők valamennyien azt az álláspontot képviselték a 
költségvetés elfogadásakor, hogy a bonyolítói díj rendszere felülvizsgálatra kerül, és az ennek 
megfelelő módosításokat a képviselő-testület elé fogják tárni. A 250 millió forint 
megtakarítást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. működéséből érték el.  
 
 
Szabó László: Az előterjesztés mellékletében szerepel, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-
nek 212 500 000 Ft-tal tartoznak, elsősorban vállalkozások. A vevőállomány csökkentése 
kifejezett céljuk. Úgy gondolja, hogy átmeneti pénzzavar van.  
 
 
Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, ha az üzleti tervet és ezt az előterjesztést együtt nézik, az 
üzleti terv alapján nem fogja tudni visszaadni a pénzt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Tényleg nem fogja tudni visszaadni, ezért adják oda véglegesen, miután a 
költségvetésben is így tervezték és a határozati javaslat is erről szól. 
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ELNÖK: Miután a Gazdasági Bizottság határozata átvezetésre került, kéri, szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatra.  
 
 
263/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése 15. mellékletében, a működési célú céltartalékok 
közül, a „Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díj” soron lévő 147 070 eFt-ból, 37 500 Ft 
(30 000 eFt + 25% áfa) összeget felszabadít, és előlegként biztosítja a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére likviditásának javítására, mely összeg felhasználásáról a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2012. április 30. napjáig köteles elszámolni.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a felszabadított összeg átutalásáról a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számára. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. köteles a pénzügyi 
teljesítéssel egy időben az előlegszámla kiállítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 25./ tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 

„Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. 
Kb., (Kővaker)” elnevezésű soron szereplő működési célú 
céltartalék felszabadítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatra.  
 
 
264/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése 15. számú mellékletében, a működési célú 
céltartalékok közül, a „Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. Kb., 
(Kővaker)” soron biztosított 51 100 eFt-ot felszabadítja, és megbízza a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t a feladat elvégzésével. 
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátásával kapcsolatos megbízási szerződés 
aláírására. 
Határidő:     azonnal 

Felelős:     polgármester 
      a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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A napirend 26./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Élő Norbert: Megjegyzi, hogy a működési jellegű bonyolítói bevétel tavaly 365 millió forint 
volt, idén 489 millió forint lesz. Megtakarításról nem igazán tud beszélni. A bevételi oldalon 
elég sok kétes kinnlevőség van. A költségeket és ráfordításokat gyakorlatilag nullszaldósra 
tervezte a cég, illetve 17 millió forint mínuszba fog kerülni. Ha bevételi oldalon egy kicsit 
meggyengül a cég, nem fogja tudni a kiadásait teljesíteni. Nem látja, hogy hol van a 250 
millió forint megtakarítás.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A bevételi oldalból tényleg nem lehet költségmegtakarítást levezetni. 
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
265/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
 
 
 
A napirend 27./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

végelszámolási ütemtervére 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Módosító javaslata a 3./ határozati javaslathoz: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Kőbányai Média és Kulturális 
Nonprofit Kft. vonatkozásában a végelszámolói feladatok (..). Ugyanez a szövegrész 
bekerülne a 4./ határozati javaslatba is, valamint az 1 500 000 Ft + áfa forrásaként a 2011. évi 
költségvetésben a bonyolítói és ügyvédi megbízások soron biztosított összeget jelöli meg. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak költségvetési 
rendeletben történő átvezetésére.  
 
 
Dr. Pluzsik Andrásné: A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
végelszámolásra kerül a Kft.  
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokra az elhangzott módosításokkal együtt.  
 
 
266/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – 
elhatározza a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1105 Budapest, Előd u. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-921169) jogutód nélküli 
megszűnését, amelynek formájaként – tekintettel arra, hogy fennállnak a végelszámolás 
jogszabályban meghatározott feltételei, illetve a törvényben foglalt kizáró körülmények nem 
állnak fenn – a végelszámolást jelöli meg.  
 
 

267/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – 
megállapítja, hogy nincsenek olyan, a társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok, 
valamint részvételével működő alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek sorsáról az 
alapítónak rendelkeznie kellene. A végelszámolás kezdő időpontja: 2011. június 1. napja. A 
társaság cégneve a végelszámolás kezdő időpontjával Kőbányai Média és Kulturális 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”-ra változik. 
 
 

268/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában a végelszámolói feladatok 
ellátására az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített 
neve: EXEREM Kft., székhelye: 1042 Budapest, Árpád u. 57-59. I. em. 8., cégjegyzékszáma: 
Cg. 01-09-269955), illetve az EXEREM Kft. nevében eljáró természetes személyként 
Schuszter János Károlyt kéri fel. 
Határidő:    megbízásra: azonnal 
    végelszámolás kezdő időpontja: 2011. június 1. 
Felelős:    polgármester 
    a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős  
    alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
 
 

269/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában a végelszámolói feladatokra 
1 500 000 Ft + áfa összeget biztosít, amely összeg magában foglalja a végelszámolás 
lebonyolításával kapcsolatos ügyvédi és végelszámolói munkadíjat, de nem foglalja magában 
a végelszámolás során felmerülő egyéb költségeket, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 
és a könyvvizsgáló munkadíját. 
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A 1,5 M Ft + áfa forrásaként a 2011. évi költségvetésében a bonyolítói és ügyvédi 
megbízások soron biztosított összeget jelöli meg. Egyben felhatalmazza a polgármestert az 
előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    polgármester 
    a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős  
    alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
 
 
270/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – 
tudomásul veszi Győrffy Lászlónak, a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének lemondását 2011. június 1. napi hatállyal. 
 
 
271/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító –
megbízza Schuszter János Károly végelszámoló természetes személyt a Kőbányai Média és 
Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okirata szövegének jelen határozat szerinti módosításával és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megalkotásával, a végelszámolás cégbírósági 
bejegyzésével és a végelszámolás lefolytatásával kapcsolatos ügyek intézésével. Alapító 
megbízza továbbá Schuszter János Károly végelszámoló természetes személyt a 
végelszámolással kapcsolatos ügyvédi megbízási szerződés megkötésével saját megbízási díja 
terhére. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    végelszámoló természetes személy 
 
 
 
A napirend 28./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2011. május 1-jei rendezvényeinek programjára 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Tokody Marcell Gergely: Kérdezi a kormányzó helyi többséget, hogy június 4-én Trianon 
napján terveznek-e megemlékezést tartani? 
 
 
ELNÖK: Nem gondolkodtak előre erről, de megfontolják.  
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy csak az első nap legyen „halmajális”, a második 
nap majális legyen. 
 
 
Révész Máriusz: Amennyiben a program valamennyi eleme megvalósul, akkor olyan 
nagyszabású rendezvénynek lesznek a tanúi, amely Kőbányán nem volt még május 1-jén. A 
Nemzeti Összetartozás Emléknapján reményei szerint Kőbányán is az fog történni, mint 
mindenhol máshol az országban, hogy az iskolák erről emléknapot fognak tartani a Parlament 
döntésének megfelelően. Az ehhez szükséges segédanyagokat a minisztérium küldeni fogja. 
 
 
Élő Norbert: Véleménye szerint az ünnep komolyságát is elveszi a „halmajális”. Véleménye 
szerint nem lehet az ünnepeket ennyire elvenni.  
 
 
Gál Judit: Majálisokat akkor is tartottak az emberek, amikor a május még nem a munka 
ünnepéről szólt. A természet újjászületését ünnepelték május 1-jén, és az volt a szokás, hogy 
mindig kimentek a természetbe, májusfát állítottak, közösen vigadoztak, és ekkor tették meg a 
határjárást is. 
 
 
ELNÖK: Tudomása szerint Igazgató úr is azt a feladatot kapta, hogy lehetőleg ennek a népi 
hagyományait próbálja meg feleleveníteni a program szervezésekor. Kéri, szavazzanak dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő úr javaslatára. 
 
 
272/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 3 igen,  9 ellenszavazattal,  5  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el azt 
a képviselői javaslatot, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ május 1-
jei rendezvényprogramjában, a PRO KOORD Production Irodával közösen rendezendő 
Kőbányai (Hal) Majális csak 2011. április 30-án kerüljön megtartásra. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra 
azzal a módosítással, hogy az 1./ határozati javaslatban az „elfogadja” szó helyett 
„jóváhagyja” szerepeljen, valamint „a PRO KOORD Irodával közösen rendezendő kőbányai 
(Hal) Majális programokra (..)”. A 2./ határozati javaslat utolsó mondata módosul: … a 
Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett rendezvényszervezési díjsoron lévő 39 
millió forint terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és 
annak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére.  
 
 
273/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ május 1-jei rendezvényprogramját a 
2011. április 30-án és május 1-jén a PRO KOORD Production Irodával közösen rendezendő 
Kőbányai (Hal) Majális programokra. 
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Határidő:   2011. április 21. 
Felelős:   polgármester 
   a kerületfejlesztési szakterületért felelős  alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

igazgatója 
 
 
274/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ április 30-ai és május 1-jei rendezvényprogramjainak 
megszervezésére és marketing reklám költségeire összesen bruttó 5 800 000 Ft összeget 
biztosít (pénzeszköz átadással) a Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett, 
rendezvényszervezési díj soron lévő 39 M Ft terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert 
az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 
Határidő:   2011. április 21. 
Felelős:   polgármester 
   a kerületfejlesztési szakterületért felelős  alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

igazgatója 
   Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 29./ tárgya: Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
275/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:    2011. április 21. 
Felelős:    polgármester 
    a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Humán Iroda 
 
 
ELNÖK: Szünetet rendel el, 14 órakor gyülekező, 1415 órakor kezdés.  
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S z ü n e t 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 30./ tárgya: Javaslat a Bankó Kft. által meghirdetett BB-10/2011 kódú 

játszótér építésére vonatkozó pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra.  
 
 
276/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Bankó Kft. játszótér építésére vonatkozó BB-10/2011 kódú pályázati felhívása alapján 
az Önkormányzat a Mádi utca 3-5. – Harmat köz 8/b. szám alatti területen (hrsz.: 41397/1), a 
„B” kategória: Natur Play (FSC keményfa) játszóeszköz család elemeit tartalmazó játszótér 
kialakítására nyújtson be pályázatot, és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Határidő:  2011. május 6. 
Felelős: a kerületfejlesztési szakterületért felelős  alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
 
 
 
A napirend 31./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti Megállapodás 
kezdeményezésére „A Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról” 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Mozásr Ágnes: A kerület akkor tudja a városrendezési szabályzatát nagy területegységekre 
vonatkozóan elkészíttetni, ha a Főváros Önkormányzattal erre megállapodást köt.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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277/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata és Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő, a 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő 
megállapításáról szóló megállapodást jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a megállapodás Fővárosi Közgyűlés általi elfogadását. 
Határidő:   2011. április 30. 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
 
 
 
A napirend 32./ tárgya: Javaslat az URBACT II RegGov zárókonferencián való 

részvételre 
 Előterjesztő:  dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 2011. május 12-13-án a németországi Duisburgban megrendezésre kerülő 
zárókonferenciáról van szó. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Kérdezi, hogy kikből áll a nyolctagú delegáció?  
 
 
ELNÖK: Két képviselőről van szó, a Főépítészi és Fejlesztési Irodáról Főosztályvezető 
asszony, Hegedűs Viktória és Herbai Csilla, illetve az irányító hatóság részéről két fő, 
valamint az S-tér nevű cégtől egy fő vesz részt. Mindennek a finanszírozása EU-s keretekből 
történik. Amennyiben nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
278/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az URBACT II RegGov 2011. május 12-13-án a németországi Duisburgban 
megrendezésre kerülő zárókonferencián a Kőbányai Önkormányzat részéről Radványi Gábor 
alpolgármester vezetésével és Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök részvételével 
nyolctagú delegáció részt vegyen. 
Határidő: 2011. május 14. 
Felelős: a kerületfejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
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A napirend 33./ tárgya: Javaslat céltartalék felszabadítására a KMOP-5.1.1/A-09-2f-
2011-0001 jelű „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja” című pályázat megvalósításához 

 Előterjesztő:  dr. Pap Sándor  alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 
 
 
279/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja” című projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások megrendelésére 
(tájékoztatási kötelezettség teljesítése és műszaki ellenőr kiválasztása), a 6/2011. (II.18.) 
számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetése 15. mellékletében, a 
KMOP-2009-5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció sorban szereplő 211 919 eFt-ból 
15 510 200 Ft-ot felszabadít, és megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a szükséges 
pályáztatások végrehajtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 34./ tárgya: Javaslat Magyarország Európai Unió Tanácsának soros 

elnöksége alatt tartandó turisztikai programok támogatására 
 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. A Gazdasági Bizottság nem támogatta a kérelmet. Mivel ezek a programok nem 
Kőbányán zajlanak, nem támogatja. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
280/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1  igen, 13  ellenszavazattal,  1  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít 
támogatást a Magyarország Európai Unió Tanácsának soros elnökségéhez kapcsolódó 
Budapest turisztikai programok megrendezéséhez a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
részére. 
 
 
A napirend 35./ tárgya: Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására a Szent László 

Templom támogatása érdekében 
 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. A határozati javaslat kiegészül azzal, hogy Képviselő-testület 2011. évi 
költségvetésében szereplő (..). Nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra az 
ismertetett módosítással együtt. 
 
 
281/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi költségvetésében szereplő Kőbányai Szent László Egyházközösség Alapítvány 
1 000 000 Ft-os támogatását a Szent László Plébániára csoportosítja át.  
Egyben felkéri a polgármestert a pénzeszköz átcsoportosítás végrehajtására és annak a 
költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     polgármester 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 36./ tárgya: Javaslat közoktatási szakértők díjazásának kifizetésére 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetésével szakértői 
vélemény elkészítésére vonatkozó pénzeszközökről lehet-e külön szavazni?  
 
 
ELNÖK: Nincs akadálya, külön fogja választani a határozati javaslatot. 1./ határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Zeneiskola 
átszervezésével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítéséhez felkérte a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Oktatási Főosztálya által javasolt közoktatási szakértőt, akinek a díjazására  
254 000 Ft-ot (200 000 Ft megbízási díj + 54 000 Ft járulék összeget) biztosít a képviselő-
testület működési célú általános tartalékkerete terhére. Kéri, szavazzanak az ismertetett 
határozati javaslatra. 
 
 
282/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Zeneiskola 
átszervezésével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítéséhez felkérte a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Oktatási Főosztálya által javasolt közoktatási szakértőt, akinek a díjazására  
254 000 Ft-ot (200 000 Ft megbízási díj + 54 000 Ft járulék összeget) biztosít a képviselő-
testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
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Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek Általános Iskolájának 
megszüntetésével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítéséhez felkérte a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Oktatási Főosztálya által javasolt közoktatási szakértőt, akinek díjazására 
190 500 Ft-ot (150 000 Ft megbízási díj + 40 500 Ft járulék összeget) biztosít a képviselő-
testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
 
 
283/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen,  2 ellenszavazattal,  3  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek 
Általános Iskolájának megszüntetésével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítéséhez felkérte 
a Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztálya által javasolt közoktatási szakértőt, 
akinek díjazására 190 500 Ft-ot (150 000 Ft megbízási díj + 40 500 Ft járulék összeget) biztosít 
a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 37./ tárgya: Javaslat forrás biztosítására az eltulajdonított Liszt Ferenc  

szobor pótlására 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Weeber Tibor: Tárgyalást folytattak a Fővárosi Önkormányzattal, és amennyiben sikerül az 
1 657 000 Ft-ot biztosítani, és ez tartalmazza a 300 000 Ft tiszteletdíjat - amelyet a ma is élő 
szobrászművésznek kell fizetni - és a kőből való újrafaragás költségeit. Néhány hónapon belül 
a szobor felállításra kerülhet, amely kőből fog készülni és Kőbánya tulajdonát fogja képezni.  
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Élő Norbert: Kérdezi, ha 1 657 000 Ft-ot kérnek, akkor miért adnak 2 000 000 Ft-ot ? 
 
 
Weeber Tibor: Keretösszegről van szó, számlával fogják igazolni a tényleges költséget. 
Minden forintra el lesz számolva. Az árajánlat egyébként tartalmazza magát a felhelyezést is. 
Ha szeretnének egy kis ünnepséget is tartani, az is beleférjen az összegbe.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászóló. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra.  
 
 
284/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Liszt Ferenc mellszobrának pótlására 2 
millió forint keretösszeget biztosít utólagos elszámolással a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére a Budapest Galéria által benyújtott költségvetés alapján.  
Határidő:    azonnal 
Felelős:    polgármester 
     alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 
 
 
A napirend 38./ tárgya: Tájékoztató a Kőbányán 2010. év végén létesített jégpályával 

kapcsolatos költségek elszámolásáról 
 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
285/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13  igen,  2 ellenszavazattal,  1  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t által, a Budapest X. ker., Halom u. 42. sz. alatti ingatlan (S1) területén 
létesített és üzemeltetett ideiglenes korcsolyapálya költségeivel kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 39./ tárgya: Javaslat a Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 

támogatására 
 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: A Gazdasági Bizottság 1 100 000 Ft-ot szavazott meg keresztelőkútra, illetve a 
belső keresztelőkápolna kialakítására, 1 800 000 Ft körüli összeget kért a Plébánia. Tárgyalt 
az egyház képviselőivel, akik elmondták, hogy erre az összegre lenne szükségük, viszont több 
forrást is megmozgatnak annak érdekében, hogy ez finanszírozható legyen. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy 500 000 Ft-tal támogassa a Szent Család Plébánia kérelmét. 
Ismerteti a határozati javaslatot: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a 
Budapesti Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (1103 Budapest, Kada u. 25.) részére a belső 
udvar átalakításához bruttó 500 eFt összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – a 
képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. Kéri, szavazzanak. 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 

286/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Külsőkőbányai Szent 
Család Plébánia (1103 Budapest, Kada u. 25.) részére a belső udvar átalakításához bruttó  500 
eFt összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – a képviselő-testület felhalmozási 
célú általános tartalékkerete terhére.  
Határidő:      azonnal 
Felelős:      polgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Humán Iroda 
 
 
 
A napirend 40./ tárgya: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló. Kéri, szavazzanak először egyenként a nemleges határozati 
javaslatokra.  
 
 
287/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással – nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt 
támogatást a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően 
Közhasznú Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u.53.) részére.  
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 
 
288/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással – nemleges kérdésfeltevés) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt 
támogatást a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány (1091 Budapest, Üllői út 155.) 
részére. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a többi határozati 
javaslatra.  
 
 
289/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. l8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 400 000 Ft összeggel 
támogatja, a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 2011. évi programjait, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
290/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. l8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 250 000 Ft összeggel 
támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítvány betegkönyvtár fejlesztését, az összeg 
egyidejű felszabadításával. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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291/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. l8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 350 000 Ft összeggel 
támogatja a Tébláb Táncművészeti Alapítvány – Tébláb Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Nemzetközi Gyermekfesztivál elnevezésű programját, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
292/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. l8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 250 000 Ft összeggel 
támogatja a Tébláb Táncművészeti Alapítvány –Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
éves kulturális tevékenységét, az összeg egyidejű felszabadításával. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
293/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. l8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 300 000 Ft összeggel 
támogatja a Sors Bona alapítvány tantermen kívüli tanulási programját, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
294/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. l8.) önkormányzati rendelet 38. § (l) bekezdés a) 
pontja alapján a 7. mellékletében az oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatására 
címen betervezett összegből 49 800 Ft összeggel támogatja a Sokproblémás Családokért 
Alapítványnak a Széchenyi István Általános Iskolában 2011. június 20-24. között huszonöt fő 
részére megrendezendő táborát. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester 
 a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
 
A napirend 41./ tárgya: Tájékoztató az Új Köztemető előtt építendő körforgalommal 

kapcsolatban, egyben javaslat a kivitelezéshez szükséges 
előkészítő feladatok elvégzéséhez 

 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra.  
 
 
295/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozma utcai 
Temető előtti körforgalommal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
296/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Kozma utcai Temető előtt építendő körforgalommal 
kapcsolatban a következő testületi ülésre készítsen előterjesztést a virágosok ideiglenes, 
konténerben történő elhelyezésére vonatkozóan a szükséges forrásigény és időbeli ütemezés 
megjelölésével. 
Határidő:     2011. május 19.  
Felelős:     a gazdasági társaság vezérigazgatója 
 
 
297/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Kozma utcai körforgalom építésével kapcsolatban 
megszüntetésre kerülő hozzájárulások visszavonásának időpontjára és módjára a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által a következő képviselő-testületi ülésre készítendő, a virágosok 
ideiglenes elhelyezéséről szóló előterjesztés elfogadása után, annak ismeretében. 
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Határidő:     a 2011. május 19-ei képviselő-testületi döntés értelmében  
Felelős:     polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester   
 
 
298/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Újköztemető előtti terület rendezése érdekében folytasson 
tárgyalásokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, annak eredményéről, 
pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalással járó vonzatáról pedig a következő testületi 
ülésen adjon tájékoztatást. 
Határidő:     2011. május 19.  
Felelős:     polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester   
 
 
299/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Újköztemető előtti terület rendezésével kapcsolatban - szükség esetén 
a Fővárosi Önkormányzat kommunikációért felelős szerveivel együtt - mind a területen 
érintett vállalkozókat, mind pedig a lakosságot részletesen tájékoztassa a helyi média 
bevonásával az elvégzésre kerülő közüzemi munkálatokról és azok időbeli ütemezéséről.  
Határidő:     a 2011. május 19-ei képviselő-testületi döntés értelmében  
Felelős:     polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester   
 
 
 
A napirend 42./ tárgya: Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a 

Budapest X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület 
bérbeadásával kapcsolatban  

 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Somlyódy Csaba: Nem jó, amikor bizonyos politikai erők a megtörtént eseteket megpróbálják 
úgy feltüntetni, mintha kizárólag egyes politikai pártok rémtetteire kellene valamilyen 
elégtételt venni. Leszögezi, hogy a Magyar Szocialista Párt Kőbányai Szervezetének az a 
véleménye, hogy az olyan ügyeket, amelyekről azt állapítják meg, hogy köztörvényes 
bűncselekmény, ügyészségre, rendőrségre tartozik, azokat oda kell küldeni, de csak azokat. 
Mindenféle takargatás, védelem nélkül együtt fognak működni, de ezért elvárják azt is, hogy 
teljes körű tájékoztatást kapjanak az esetről. Felhívja a figyelmet, hogy annak idején ezt a 
szerződést valamennyi itt ülő párt megszavazta, egyhangúan.  
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ELNÖK: A Honvédelmi Minisztériumtól azt az információt kapta, hogy ennyi pénzért vették 
bérbe a területet. A szerződésből nem kaphat, mivel ez két fél közötti szerződés. Azt tudja, 
hogy ez a cég nem adhatta volna tovább a területet. Egyetért Somlyódy Csaba képviselő úrral, 
és ezt el is mondta a médiának, hogy a Szocialista frakció jelenlegi képviselői mind a hárman 
elhatárolódtak ettől az ügytől. Elmondja, hogy a 2006 márciusában született határozatot nem a 
képviselő-testület, hanem a Tulajdonosi Bizottság hozta.  
 
 
Révész Máriusz: Fenntartja minden állítását, amit a múltkor elmondott. Egy cég, amelyben 
egy önkormányzati képviselő családtagjainak részesedése volt, 208 000 Ft-ért kivett egy 
területet. Ennek egy részét pluszszolgáltatásokkal továbbadta. Tudomásukra jutott, hogy a 
terület egy részét 400 000 Ft-ért havonta adták bérbe. Radványi úr tárgyalásainak 
végeredménye, hogy emlékei szerint a piacért 100 000 Ft-ot kapnak havonta, a másik 
területért pedig 300 000 Ft-ot. 
 
 
ELNÖK: Az új szerződés szerint évi 3 millió forint + áfa összeget kap az önkormányzat. 
 
 
Révész Máriusz: Most majdnem 4,5 millió forintot kapnak azért a területért, amit eddig 
200 000 Ft-ért adtak bérbe, ugyanilyen szolgáltatással. Az önkormányzatot nagyon jelentős 
kár érte öt éven keresztül, 20 millió forintos kárról beszélnek. Ezért szerencsétlen, ha 
önkormányzati képviselők különböző cégekben, amelyek gazdasági szerződést kötnek az 
önkormányzattal, szerepelnek.  
 
 
Élő Norbert: Egyetért Révész Máriusz képviselővel, hogy ezt a szerződést fel kellett bontani, 
mert nyilvánvalóan hátrány érte az önkormányzatot. Kéri, hogy az összes tényállást tárják fel, 
ha bűncselekmény gyanúja merül fel. Felhívja a figyelmet, hogy 16 igen, egyhangú 
szavazattal fogadta el a képviselő-testület. Azt gondolja, hogy ezt az ügyet már korábban fel 
lehetett volna tárni.  
 
 
Révész Máriusz: Elmondja, hogy a lelkiismerete akkor nyugodt, ha ezt a feljelentést 
megteszik. Ilyen nagyságrendben egyébként normális ember nem téved. Egyébként ezért 
javasolta, hogy nyilvánítsa ki minden párt, hogy cégeken, családtagok cégein keresztül nem 
lépnek szerződéses kapcsolatban az önkormányzattal. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a 
képviselő-testület előtt jelezzék. Javasolja, hogy a feljelentést tegyék meg. 
 
 
Tóth Balázs: A lényeg, hogy az önkormányzattal szerződő társaság önkormányzati 
képviselőhöz köthető. Ha ez a dolog nem állt volna fenn, nem szavazta volna meg a 
feljelentést. Ebben az esetben adott az önkormányzat, amely nincs tisztában a saját 
vagyonával és ezért egy teljesen független gazdasági társaságnak kiad egy parkoló helyet, 
amelyet a cég szemfülesen továbbad. Maximum a képviselőket lehetne felelősségre vonni, 
hogy hogyan gazdálkodtak az önkormányzat vagyonával. Azonban olyan esetben, amikor a 
másik fél köthető az önkormányzathoz, óhatatlanul felvetődik a belső információszerzés 
lehetősége. Ezért szavazta meg, hogy a hatóság vizsgálja ki ezt az ügyet. A jövőben párttól 
függetlenül minden ilyen ügyben így fog tenni.  
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Weeber Tibor: Elmondja, hogy az önkormányzati rendeletek értelmében nem volt joga a 
cégnek továbbadni a területet anélkül, hogy jelezte volna az önkormányzatnak. Erről a 
szerződésről ráadásul elfelejtették értesíteni az önkormányzatot. Azért tudnak az ügyről, mert 
az egyik, a szerződésben érdekelt fél megkereste az önkormányzatot.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Az ilyen esetek kiküszöbölésére javasolja, hogy minden képviselő 
írjon alá egy nyilatkozatot, hogy olyan gazdasági társaságot nem hoz be az önkormányzathoz, 
amelyben neki, vagy a Ptk. szerinti hozzátartozójának érdekeltsége van.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 
 
 
300/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület használatával kapcsolatban a jegyzőkönyv mellékletét 
képező büntető feljelentést elfogadja. (A büntető feljelentés a jegyzőkönyv 5. mellékletét 
képezi.) 
Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
 

A napirend 43./ tárgya: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások 2011. évi önköltségének és intézményi térítési 
díjainak meghatározására 

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 
 
 
301/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. évi önköltségét és intézményi térítési díjait 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel 
Önköltség: 707 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 485 Ft/fő/nap. 
 
2. Étkeztetés házhozszállítással 
Önköltség: 770 Ft/fő/nap. 
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Intézményi térítési díj: 550 Ft/fő/nap. 
 
3. Házi segítségnyújtás 
Önköltség: 1 898 Ft/óra. 
Intézményi térítési díj: 1 815 Ft/óra. 
 
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Önköltség: 294 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 185 Ft/fő/nap. 
 
5. Időskorúak nappali intézményi ellátása 
5.1.Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési díja 
Önköltség: 1 211 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 860 Ft/fő/nap. 
5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők önköltsége és intézményi térítési 
díja 
Önköltség: 1 918 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 1 345 Ft/fő/nap. 
 
6. Időskorúak Gondozóháza – átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 
Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó. 
 
7. Időskorúak Gondozóháza –tartós bentlakásos elhelyezés 
Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 105 000 Ft/fő/hó. 
 
8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (demens betegellátás esetés is) 
Önköltség: 5 764 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 2 678 Ft/fő/nap kerekítve 2 680 Ft/fő/nap 
Intézményi térítési díj: 80 340 Ft/fő/hó. 
 
 
 
A napirend 44./ tárgya: Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X. Állomás u. 6. 

szám előtti területre vonatkozó közterület-használati kérelem 
ügyében 

 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

Z Á R T  Ü L É S  
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A napirend 45./ tárgya: Javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére a BÖDE-MED 
Kft.-vel  

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
303/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő, 300092766. számú felnőtt háziorvosi praxis feladatainak ellátásával 
2010. május 1-jétől a BŐDE-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg – Dr. Bőde 
Beáta személyes közreműködésének kikötésével - egyben felkéri a polgármestert az 
egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések aláírására. 
Határidő:               azonnal 
Felelős:               polgármester 
               a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 
 
 
A napirend 46./ tárgya: Javaslat bírósági ülnökök választására 
 Előterjesztő:  dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

Z Á R T  Ü L É S  
 
 
 
A napirend 47./ tárgya: Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás 

tárgykörében  
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

Z Á R T  Ü L É S  
 
 
 
A napirend 48./ tárgya: Javaslat a Zsivaj Óvoda intézményvezetői álláshelyének 

pályáztatására 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
320/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt évre szóló, 
határozott időre kiírja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) vezetői tevékenységének ellátására szóló pályázatot. A 
pályázati kiírást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. (A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
Határidő:      2011. május 6. 
Felelős:      polgármester 
       a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Humán Iroda 
 
 
 
A napirend 49./ tárgya: Egyebek:  

Tájékoztató a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
kuratóriuma elnökének lemondásáról 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
321/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Hargittai László lemondását 2011. április 21-ével a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi elnöki tisztségéről, egyben köszönetet mond eddig végzett tevékenységéért. 
 
 
 
 Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

kuratóriuma tagjának lemondásáról 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
322/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Kádár Lukács lemondását a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi 
tagságáról. 
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 Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2011. I-V. havi várható likviditási helyzetéről 

 
 
ELNÖK:   Az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontjában biztosított jogkörénél fogva a 

napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 
 
 
 
A napirend 50./ tárgya: Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme 
 Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Ismerteti a határozati javaslatot. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Református Egyházközösség részére 
- vasárnap délelőtt istentisztelet megtartása céljából a Budapest X., Újhegyi sétány 16. számú 
épületében - az Újhegyi Közösségi Ház felújítási munkáinak elkezdéséig ingyenes 
helyhasználatot biztosít. Egyben felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a megállapodásból kerüljön ki „az egy óra 
időtartam”. Ez olyan korlátozás, amit nem tart helyesnek. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a javaslat befogadásáról. 
 
 
323/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja dr. 
Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító indítványát, mely a Budapest-Kőbányai Református 
Egyházközség részére – a vasárnap délelőtti istentisztelet megtartása céljából a Budapest X. 
ker., Újhegyi sétány 16. épületében – biztosítandó ingyenes helyiséghasználati megállapodás-
tervezet 3. pontjából törlésre javasolja az „egy órai időtartamra” szövegrészt. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a módosító javaslatra. 
 
 
324/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest-
Kőbányai Református Egyházközség részére – a vasárnap délelőtti istentisztelet megtartása 
céljából a Budapest X. ker., Újhegyi sétány 16. épületében – biztosítandó ingyenes 
helyiséghasználati megállapodás-tervezet 3. pontjából törli az „egy órai időtartamra” 
szövegrészt. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett határozati javaslatra a 
módosítással együtt.  
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325/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 324/2011. 
(IV.21.) határozatában foglalt módosítással – a Budapest-Kőbányai Református 
Egyházközség (1105 Budapest, Ihász u. 15.) részére vasárnap délelőtt istentisztelet megtartása 
céljából a Budapest X. ker., Újhegyi sétány 16. épületében – az  Újhegyi Közösségi Ház 
felújítási munkáinak elkezdéséig – ingyenes helyiséghasználatot biztosít. 
Egyben felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      polgármester 
Végrehajtásért felelős:    jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Humán Iroda  
 
 
 
A napirend 51./ tárgya: Javaslat a BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti 

kérelmének elbírálására 
      Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

Z Á R T  Ü L É S  
 
 
 
A napirend 52./ tárgya: Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X. ker., Keresztúri 

út 88. sz. előtti területre vonatkozó közterület-használati kérelem 
ügyében 

      Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

Z Á R T  Ü L É S  
 
 
 
A napirend 53./ tárgya: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Kőbányai 

Ifjúsági Sport Egyesület és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 
részére céltartalékban biztosított előirányzat felszabadítására 

     Előterjesztő:  dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 
szavazattal támogatta. Amennyiben nincs észrevétel, kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
javaslatokra. 
 
 
328/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében a „Működési 
célú céltartalékok”  cím alatt   a   Kőbányai   Ifjúsági   Sportegyesület részére elkülönített 
8 500 000 Ft céltartalékot felszabadítja – támogatási megállapodás keretében – a Kőbányai 
Ifjúsági Sportegyesület (1106 Budapest, Gyakorló u. 25.) részére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő:                                  azonnal 
Felelős:                                     polgármester 
Végrehajtásért felelős:             jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért:    Humán Iroda 
 
 
329/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében a „Működési 
célú céltartalékok” cím alatt  a   Kőbányai    Diákok   Sportegyesülete részére elkülönített 
7 000 000 Ft céltartalékot felszabadítja – támogatási megállapodás keretében – a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete (1105 Budapest, Ihász u. 24.) részére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő:                                  azonnal 
Felelős:                                      polgármester 
Végrehajtásért felelős:             jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért:    Humán Iroda 
 
 
ELNÖK: Kérdezi, hogy az Egyebek napirendi pont keretében kíván-e valaki tájékoztatást 
adni.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok 
felvételére tesz javaslatot a képviselő-testület soron következő ülésére: 

1. Az első lakásingatlan megszerzéséhez biztosított önkormányzati kamatmentes 
kölcsön folyósításáról és visszafizetése feltételeiről szóló 1/2010. (I.22.) 
önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatással kapcsolatban átfogó 
vizsgálatot kér az igénylők száma, a sikeres igénylők számának megjelölése, a 
feltételeknek való megfelelés és a kizáró okok tekintetében. 

2. Egy nyilatkozat elkészítését kéri, mely tartalmazza a képviselő azon nyilatkozatát, 
hogy nem terjeszt a képviselő-testület elé olyan szerződést, melyben fennáll saját, 
vagy a – Ptk. által meghatározott – hozzátartozója érdeke, illetve kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogyha ilyen cégben bármilyen tisztséget is vállal vagy 
kap, arról a képviselő-testületet értesíti. 
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Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy vállalkozó háziorvosként nem dolgozhat az 
önkormányzatnál, mert szerződéses viszonyban áll az önkormányzattal. 
 
 
Weeber Tibor: Az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy azt nem 
tudják eldönteni, hogy kik voltak azok, akik soron kívül fértek információhoz, ezért belefértek 
a keretbe. Ha azt a két embert meg akarják vizsgálni, azt lehet, de, hogy több száz embernek 
visszamenőleg átnézzék a papírjait az akkor munka, hogy ennek igazából sok értelmét nem 
látja.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Elfogadja, hogy nagy munka, a későbbiek során valamilyen 
részletesen kidolgozott módon visszatérhetnek a régebbi ügyek vizsgálatára, akkor viszont 
ennél a két személynél nézzék meg, fennállhatott-e valamilyen visszásság. A nyilatkozat 
kapcsán úgy fogalmazott, hogy nem terjesztenek be olyan cégekkel való szerződést a 
képviselő-testület elé, ahol fennáll a saját vagy hozzátartozóik érdekeltsége. Dr. Fejér Tibor 
vállalkozó orvosként dolgozik, de nem terjesztett be ilyen szerződést. Ha érintettség áll fenn, 
akkor nyilatkoznak a képviselő-testület ülésén. Dr. Fejét Tibor képviselő úr esetében nem lát 
problémát. 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülését 2011. május 19-én 9 órai kezdettel hívja össze. 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje:  15 óra 30 perc 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Kovács Róbert         Radványi Gábor 
   polgármester        alpolgármester 
 
 
     Dr. Szabó Krisztián 
                  jegyző 


