
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. június 16-án (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9°0óra 

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, Tokady Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását jelezte: -

A képviselő-testület 18 fővel határozat képes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek képviseletében jelen vannak: 
Polgármesteri Kabinet dr. Csere Fruzsina 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
Dobrai Zsuzsanna 

Jogi Csoport 

Hatósági Iroda 

Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Jegyzői Iroda 

Gyámhivatal 
Belső Ellenőrzés 

dr. Bényi Józsefilé 
dr. Éder Gábor 
dr. Egervári Éva 
dr. Korpai Anita 
Dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Nagy István 
Rappi Gabriella 
Mozsár Ágnes 
Verbai Lajos 
Lőrinc z J en ő 
Lehoczki Klára 
dr. Rugár Oszkár 



Meghívottak és egyéb megjelentek: 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ 
Felnőttek Általános Iskolája 
Kőbányai Sportszövetség 

ELNÖK: Kovács Róbert polgármester 
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Király Ágnes r.őrgy. 
Szabó László 
Deézsi Tibor 

Győrffy László 
Mészáros Ferenc 
Potos Ilona 
Schwartz Bálintné 

ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Ajelenléti 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. 

A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

Bejelenti, hogy dr. Csicsay Claudius Iván napirend előtti felszólalást nyújtott be 
"LMNY" (Lehet más a nyilatkozat) tárgyban. (A. napirend előtti felszólalás 
bejelentése, valamint az aláirt nyilatkozatok a jegyzőkönyv l. mellékletét képezik.) 

ELNÖK: Megadja a szót Dr. Csicsay Claudius Iván frakcióvezető úrnak, hogy elmondja a 
napirend előtti felszólalását "LMNY" tárgyban. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az LMNY rövidítés: Lehet Más a Nyilatkozat. A Szacialista 
Frakció által írt és aláírt nyilatkozatot, amelyet át fog adni Polgármester úrnak, ismerteti. 
Rendkívüli módon üdvözlik a szándékot, de pontosították, kibővítették, sőt szigorították a 
maguk részéről. Olyan nyilatkozatot írtak alá, hogy be lehessen tartani. Elterjedt szólás, hogy 
nemcsak becsületesnek kell lenni, de annak is kell látszani, nemcsak annak kell látszani, 
hanem annak is kell lenni. 
A nyilatkozat szövege: 
"Alulírottak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szacialista képviselői 
betartva a jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályokat, kötelezzük magunkat arra, 
hogy nem kötünk (és nem is szavazunk meg) olyan vállalkozási szerződés, vagy bármilyen 
üzleti megállapodást - az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó szerződések 
kivételével - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal, illetve 
intézményeivel és tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, amelyekben fennáll a saját vagy 
velünk közös háztartásban élő közeli hozzátartozóink bármilyen mértékű érdekeltsége. 
V állalj uk, hogy amennyiben tudomásunkra jut, velünk nem közös háztartásban élő, nem 
közeli hozzátartozóink bármilyen érdekeltsége a Kőbányai Önkormányzattal kapcsolatban 
úgy azt azonnal bejelentjük Továbbá vállaljuk, hogy haladéktalanul bejelentjük a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal üzleti kapcsolatban álló cégben, 
alapítványban, vagy szervezetben akár mi, akár velünk közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóink bármilyen érdekeltséget szereznek, vagy tisztséget vállalnak. Élő Norbert, dr. 
Csicsay Claudius Iván és Somlyódy Csaba" A nyilatkozatot átadja Polgármester úrnak. 
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ELNÖK: Azt gondolja, hogy mind a korábbi nyilatkozat, illetve annak kezdeményezése, mind 
ez a nyilatkozat egy célt szolgál. Mindannyian hitet tettek a megfogalmazott szándék, cél 
mellett, úgy véli, ez csak erősíti a tiszta közéletet Kőbányán. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 

• Gratulál Mihály Blankának, aki a Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetőjeként a 
Fővárosi Önkormányzattól Bárczy István díjban részesült. Sajnos a díjátadásról nem 
kaptak előzetes értesítést, így az önkormányzat részéről nem tudtak részt venni az 
ünnepségen. 

• A KSC úszói: Cseh László Bernek Péter, Kozma Dominik, Dara Eszter, Pulai Bence 
különböző versenyeken nagyon jó eredményeket értek el. Jó úton haladnak afelé, hogy 
a londoni olimpián eredményesen képviseljék Kőbányát, illetve az egész országot. 

• Országos birkózó bajnokunk is van Sárkány Vivien személyében a KSC-ben. 
Mohamed Aida vívónő is nagyon eredményesen szerepelt az elmúlt időszakban. 

• A "Te szedd akció" keretében Kőbánya több pontján takarítottak, illetve virágot 
ültettek Az Újhegyi lakótelepen több mint százan vettek részt a sétány 
megszépítésében. Első alkalommal a fogvatartottak közül is egy csapat részt vett az 
akcióban, a mélytó környéki területek megtisztításában. 

• Számos lakossági fóruroot tartottak a játszóterek korszerűsítésével kapcsolatban. 
• Szinte egy időben zajlott a Nagy sportágválasztó, a Streetball Fesztivál, a Richter 

Egészségnap, illetve a DiákfesztiváL Mindegyik rendezvény nagyon jól sikerűlt, 

tömegeket mozgattak meg. Kiemeli, hogy a Richter Egészségnap keretében több mint 
3,5 millió forintot sikerült a szűrővizsgálat következtében kapható pontokból 
összegyűjteni, amellyel a Richter Gyógyszergyár a Bajcsy Zsilinszky Kórházat fogja 
támogatni. 

• A Szivárvány Idősek Otthonában elkészült a tetőtér beépítése, európai uniós 
támogatásból 80 millió forintot sikerült elnyerni. Ennek következtében az Átmeneti 
Gondozóházban élők átköltözhetnek az új épületrészbe, és végre méltó körülményeket 
tudnak biztosítani az elhelyezésükre. 

• A Bem József Általános Iskolában országos környezetvédelmi verseny döntője zajlott. 
• Megnyílt a Kőbányai Képző- és Iparművészetek Egyesületének VII. biennáléja a 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiállítótermében jelenleg is 
látható a kiállítás. Közös alkotást is létrehoztak a "körtől a gömbig", melynek 
megalkotásában több képzőművész is részt vett. 

• Támogattak egy országos drogprevenciós versenyt, a díjkiosztásra a BRFK Teve utcai 
épületében került sor. 

• Számos kerületi nagyvállalat vezetőjével (Hungarocontrol Zrt., Ceva-phylaxia Zrt., 
Kincsem Park ügyvezető igazgatója, Dreher Sörgyárak igazgatója) egyeztettek A 
vezetőkjelezték a partneri szándékukat, sokkal határozottabban részt kívánnak venni a 
kőbányai közösségi életben, a koncepció kidolgozása folyamatban van. 

• Tegnap aláírták a mezőőri szerződést a XVIII. kerületben a csatlakozó városrésszeL A 
mai testületi ülésen várható egy újabb döntés. Példaértékű, hogy a régió kerületei 
hogyan tudnak együttműködni. 

Bejelenti, hogy június 14-én megküldésre kerültek a meghívóban előre jelzett anyagok. 
Bizottsági kérésre, kiegészítésre került a meghívóban 18-as sorszámon szereplő, illetve a 49-
es sorszámon szereplő előterjesztés. Helyszínen kerültek kiosztásra a Pénzügyi és a Gazdasági 
Bizottság tegnapi ülésének határozatai. A ma reggeli rendkívüli Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak ismertetésére 
a bizottsági elnököket kéri fel az adott napirendi pontok tárgyalásakor. 
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A frakcióvezetői egyeztetésen javasolták, hogy az alábbi napirendi pontot ne tárgyalja a 
Képviselő-testület: 
2.1 napirendi pontként Önkormányzat rendelet megalkotása az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mivel a könyvvizsgálói vélemény nem áll rendelkezésre. 

Kéri, szavazzanak arra, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot kívánja-e tárgyalni a 
Képviselő-testület. 

494/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(2 igen, 16 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
tárgyalni a tervezett napirendjén szereplő, az Önkormányzati rendelet megalkotása az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról tárgyú előterjesztést. 

ELNÖK: Javaslatot tesz napirendi pontok felvételére: 
57./ napirendi pontként: Javaslat az Európai Mobilitási Hét programhoz történő 

csatlakozásra 
58./ napirendi pontként: Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása a Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat ellen 
59.1 napirendi pontként: Ambrus Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos 

előterjesztés 

60.1 napirendi pontként: Javaslat Budapesti Önkormányzati Szövetséghez való 
csatlakozásra. 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az ismertetett napirendi pontok 
felvételéről. 

495/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a Javaslat az Európai Mobilitási Hét programhoz történő csatlakozásra tárgyú 
előterjesztést. 

496/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása Önkormányzatunk ellen tárgyú 
előterjesztést. 

497/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére Ambrus Zsuzsa közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése és jutalmazása 
tárgyú előterjesztést. 
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498/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez alapítóként való 
csatlakozásra tárgyú előterjesztést. 

ELNÖK: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében az alábbi módosítást 
javasolja: az 1./ napirendi pont után tárgyalja a Képviselő-testület a 28-34-es napirendi 
pontokat, ezt követően a meghívóban 17-es sorszámon szercplő előterjesztést. Kéri, 
szavazzanak a sorrendmódosítás elfogadásáról. 

499/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tervezett 
napirendjében az alábbi sorrendmódosítást fogadja el: 

az első napirendi pont után tárgyalja 28-34-es napirendi pontokat, 
ezt követően tűzi napirendjére a 17. napirendi pontot. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról az elfogadott 
módosításokkal együtt. 

500/2011. (VI. 16.) 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: 

l. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt 
és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Kőbánya Diáksport Bizottság 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Kőbányai Diákok Sportegyesületének 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Kőbánya Sport Club 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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7. Törekvés Sportegyesület 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

beolvadás útján történő egyesülése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek 
rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről és az 
önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

10. A Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának 
biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegy~;ő 

ll. Önkormányzati rendelet megalkotása a Budapest X., V árasszéli telep - J ászberényi út 
- 42541 hrsz.-ú véderdő terület- Tündérfürt utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2004. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Programja 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a 
Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz törterrő csatlakozási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
mezei őrszolgálat részére biztosított előirányzat felszabadítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Ellátási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgánr:.ester 



7 

19. Javaslat a 2011. évi közbeszerzési terv rnódosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. Javaslat a várhatóan 2011. évben rneghirdetésre kerülő TÁMOP pályázatokon való 
részvételre 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A KMOP-3.3.3.-11. kódszárnú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' 
círnű pályázati felhívásan való részvétel · 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díjának céltartalékból történő felszabadítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. Vizesblokk létesítése az S l területen, valarnint pénzeszköz átcsoportosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Bp. X., Liget u. 1/c (hrsz.: 38957/0/A/19) alatti társasházi öröklakás pályázati úton 
történő értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. Forrás biztosítása távhőszolgáltatási díj fedezetére az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek tekintetében 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. Javaslat fakivágáshoz és a kivágott fák pótlásához forrás biztosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. Beszámoló a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

29. Javaslat forrás biztosítására a Pongrác út 9. rendelő felújításával kapcsolatban 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

30. Javaslat az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának rendezésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. Tájékoztató intézményvezetők négyéves vezetői (Kékvirág Óvoda, Csodapók Óvoda, 
Fekete István Általános Iskola) tevékenységéről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. Javaslat céltartalék felszabadításáraaszociális alapellátások II. félévi rnűködtetésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

33. Javaslat a Kőbánya Sport Club rendkívüli támogatására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 



8 

34. Javaslat a Törekvés Sportegyesület támogatási megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

35. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködésre 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

36. Javaslat a X. kerület Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

37. Javaslat a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megbízására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. Döntés a Gazdasági Bizottság felfüggesztett 287/2011. (V. 18.) határozatával 
kapcsolatban: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ működéséhez 
szükséges nélkülözhetetlen beruházások forrásának biztosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium által rendezett 
nemzetközi sporttalálkozó lebonyolításának támogatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

40. Forrás biztosítása a Kőbányai KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft.-től áthelyezett 
dolgozókjuttatására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

41. Javaslat a Szent László Király Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

42. Javaslat kőbányai közéleti roma rádió támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

43. J avaslat a börtönoktatás fenntartására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

44. Javaslat a Felnőttek Általános Iskolájánakjogutód nélküli megszüntetésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

45. Kőbányai logopédiai ellátás biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

46. Javaslat a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgáltató Intézet kerületi 
szakszolgálati ellátásának támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

47. A 2011/2012-es tanév előkészítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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48. Tájékoztató az önkormányzat által egy éven túl bérbe adott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokról, illetve az egy éven túli időre kiadott közterület-használati engedélyekről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

49. Kérelem lakáscélú helyiségcsoport lakásállományból való törlésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

50. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakások (Halom u: 15., Lenfonó u. 4., Táma 
u. 4.) bérlők részére történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

51. A Kulcsár Rezső részére méltányosságból megállapított közterület-használati díj 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

52. A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati díj mérséklése 
iránti méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

53. Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Harmat u. 192. szám előtti (42309/23) 
hrsz.-ú területre vonatkozó közterület-használati ügyben 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

54. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében 
Előteriesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

55. Egyebek 
l. 

2. 

3. 

4. 

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. 
1-VI. havi várható likviditási helyzetéről 
Tájékoztató a Budapest X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület 
használatával kapcsolatban tett büntető feljelentés tárgyában 
Tájékoztatás a Bp. X. ker., Hungária krt. 1-3. szám alattiMÁV lakételepi 
ingatlanról 
A Bp. X. ker. Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 

56. Javaslat az Európai Mobilitási Hét programhoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

57. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása Önkormányzatunk ellen 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

58. Ambrus Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése és jutalmazása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

59. Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez alapítóként való csatlakozásra 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy Ambrus Zsuzsanna közalkalmazotti 
jogviszonyával kapcsolatos előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Szavazás 
kér ajavaslatára. 

ELNÖK: Kéri, hogy amikor a napirendi ponthoz érnek, akkor vitassák meg, hogy nyílt vagy 
zárt ülésen tárgyalják az előterjesztést. Jelzi, hogy az SZMSZ értelmében személyi kérdést 
zárt ülésen tárgyal a Képviselő-testület. 

A napirend 1./ tárgya: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, 
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. Amennyiben nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben 
szerepi ő határozati javaslatokra. 

501/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 

2727/2010. (XII. 16.) 282/2011. (IV. 21.) 
982011. (II. 17.) 283/2011. (N. 21.) 
2112011. (1. 20.) 286/2011. (IV. 21.) 
135/2011. (III. 17.) 287/2011. (IV. 21.) 

·-
164/2011. (III. 17.) 288/2011. (IV. 21.) 
176/2011. (III. 17.) 289/2011. (IV. 21.) 
178/2011. (III. 17.) 290/2011. (IV. 21.) 
180/2011. (III. 17.) 291/2011. (IV. 21.) 
224/2011. (IV. 21.) 292/2011. (IV. 21.) 
246/2011. (IV. 21.) 293/2011. (IV. 21.) 
247/2011. (IV. 21.) 284/2011. (IV. 21.) 
248/2011. (IV. 21.) 300/2011. (IV. 21.) 
262/2011. (IV. 21.) 302/2011. (IV. 21.) 
263/2011. (IV. 21.) 303/2011. (IV. 21.) 
264/2011. (IV. 21.) 304-314/2011. (IV. 21.) 
269/2011. (IV. 21.) 315-319/2011. (IV. 21.) 
273/2011. (IV. 21.) 320/2011. (IV. 21.) 
275/2011. (IV. 21.) 325/2011. (IV.21.) 
276/2011. (IV. 21.) 326/2011. (N. 21.) 
278/2011. (IV. 21.) 327/2011. (IV. 21.) 
279/2011. (IV. 21.) 328/2011. (IV. 21.) 
281/2011. (IV. 21.) 329/2011. (IV. 21.) 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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502/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2674/2010. (XII. 
16.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2011. október 31-ére módosítja. 

503/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2011. (III. 
17.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2011. október 20-ára módosítja. 

504/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő 
határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

A napirend 2./ tárgya: Kőbányai Sportegyesületek és Sportszer~ezetek Szövetsége 2010. 
évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Potos Ilona: Bejelenti, hogy 2011. május 16-óta a Kőbányai Sportszövetség elnöke. A 
kapcsolatukat szeretnék új alapokra helyezni, megújítani. Szeretnék Kőbánya javára fordítani 
azt az erőt, amivel rendelkeznek, ehhez kérik a Képviselő-testület segítségét. 

ELNÖK: Megköszöni Zsigmond Lászlónak az eddig végzett munkáját, Elnök asszonynak 
pedig gratulál és jó munkát kíván a képviselő-testület nevében. Bízik abban, hogy a jó 
együttműködést meg tudják tartani a kerületi sportszervezetekkel, szövetséggel. Nincs 
hozzászóló, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

505/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

A napirend 3./ tárgya: Kőbányai Diáksport Bizottság 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avaslatra. 

506/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diáksport Bizottság 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

A napirend 4./ tárgya: Kőbányai Diákok Sportegyesületének 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avas latra. 

507/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok 
Sportegyesületének 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

A napirend 5./ tárgya: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avas latra. 

508/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Ifjúsági 
Sportegyesület 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

A napirend 6./ tárgya: Kőbánya Sport Club 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avaslatra. 

509/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Club 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

A napirend 7./ tárgya: Törekvés Sportegyesület 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy az Önkormányzat megkísérli-e megmenteni, illetve 
megpróbál-e segíteni a Törekvés Sportegyesületnek? Javasolja, hogy ezzel a problémával is 
foglalkozzanak a MÁV-val folytatott tárgyalások során. 

ELNÖK: Az Önkormányzat évek óta próbál eredményes tárgyalásokat folytatni a MÁV 
vezetőivel (Törekvés Sportegyesület, Törekvés Művelődési Ház, számos ingatlanról: MÁV 
telep, Keresztúri úti MÁV telep rendezése, Kolozsvári utcai lakóingatlan helyzetének 
rendezése). A folyamatosan változó MÁV vezetéssei eljutnak egy-egy pontig, azonban a 
megoldásig még soha nem sikerült az elmúlt évek során elérkezni. A következő találkozó 
2011. július 3-án lesz a Törekvés Sportegyesülettel kapcsolatban. Úgy a Művelődési Ház, 
mint a Sportegyesület gyakorlatilag az önkormányzat támogatásával tud csak létezni, 
működni. Az a cél, ha már ilyen támogatást nyújt az önkormányzat e két intézmény számára, 
akkor a kerület akár tulaj donosként is j elenhesserr meg. 

Révész Máriusz: Megkeresték Szekeres Pált, aki a sportügyekért felelős államtitkárt, hogy 
segítsen ebben az ügyben. Amennyiben az önkormányzat nem biztosít 28 millió forintot a 
költségvetésében a Törekvés Sportegyesületnek a működtetésére, akkor ez az egyesület már 
rég bezárt volna. Azt szeretné, ha ez a létesítmény az Önkormányzat tulajdonába kerülne, de 
ehhez a MÁV-nak először át kell adni a Vagyonkezelőnek, a Vagyonkezelőtől az 
önkormányzat igényelheti. Bíznak abban, hogy a II. félévben ezt az ügyet rendezni tudják. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avas latra. 

510/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a meghívóban szereplő 33. napirendi pontot -
előrehozva- most tárgyalják. 

511/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat a 
Kőbányai Sport Club rendkívüli támogatására tárgyú napirendi pontot 8. napirendként 
tárgyalja. 

A napirend 8./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Sport Club rendkívüli támogatására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Révész Máriusz: Azért tartják a bizottságok két héttel a testületi ülés előtt az üléseiket, hogy a 
bizottsági döntések beépülhessenek a testületi anyagba. Jelzi, hogy erre nem került sor, a 
bizottság ebben az ügyben is más döntést hozott, mint amely az előterjesztésben szerepel. A 
bizottság azt javasolja, hogy a november-decemberi pénz felhasználásának lehetőségét 
biztosítsa a Képviselő-testület a KSC részére, és a 6 millió forint felszabadításáról ősszel 
döntsenek. 

ELNÖK: Valóban az a cél, hogy a bizottsági határozatok vagy beépüljenek az előterjesztésbe, 
ha a konszenzus megvan az előterjesztő és a bizottság döntése között, amennyiben nincs 
egyetértés, akkor a párhuzamos véleményt kell tükröztetui az előterjesztésekben. Készül az 
előterjesztések rendjét szabályozó jegyzői utasítás, illetve az SZMSZ módosítás. Vélhetőerr az 
őszi időszakra ez teljesen be fog állni a megfelelő rendbe. Kéri, szavazzanak a bizottság 
javaslatára, vagyis a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy KSC ne egyenlő részletekben 
kapja meg a támogatást, hanem június hónapban felvehesse az időarányosan november
december hónapbanjáró támogatást. 

512/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kőbányai Sport Clubbal kötött megállapodás módosítása keretében a sportklub június 
hónapban felvehesse a részére november-december hónapokra biztosított támogatási összeget. 
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a módosítás elkészítésére: 2011. június 22. 

átutalásra: 2011. június 30. 
Felelős: kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

A napirend 9./ tárgya: 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. beolvadás útján történő egyesülése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Élő Norbert: Egyetértenek a két cég összevonásával, de ígéretet kaptak arra, hogy a 180 millió 
forint kintlévőségről beszámolnak az összeolvadásról szóló előterjesztéssel egy időben. 

Amikor szavaztak az összevonásról, akkor azt a választ kapták, hogy a kintlévőséget azért 
nem rendezték, mert már megszavazta a Képviselő-testület. Bejelenti, hogy tartózkodni 
fognak a szavazásnál, mert nem rendezték a kintlévőséget, nem tárgyalják ki, hogy mitől volt 
a több mint 400 millió forint sajáttőke csökkentés, és hová tűnt ez a pénz, valamint az 
önkormányzattal szembeni tartozást kapcsolt vállalkozásként tartják nyilván, és ez 
szabályosan történik-e. 

Dr. Pap Sándor: A 180 millió forint kintlévőség felderítése, és a könyvvizsgáló által a 
hitelesítése megtörtént A kapcsolt vállalkozások soron van jó helyen az önkormányzattal 
szembeni követelés, már a korábbi médegekben is ezen a soron hagytajóvá a könyvvizsgáló. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a 
határozati j avaslatokra. 

513/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság - független könyvvizsgáló 
által, valamint a társaság felügyelő bizottsága által ellenőrzött - átalakulás előtti, illetve az 
átalakulással létrejövő, jogutód társaság nyitó vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár-tervezetéta 
benne foglaltak szerint elfogadja. 
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514/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - megerősítve a 
274112010. (XII. 16.) önkormányzati határozatában foglaltakat- úgy dönt, hogy a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (3) bekezdése, valamint 81. § (l) bekezdése 
alapján a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüljön 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal oly módon, hogy a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, melynek következtében a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik, és vagyana a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, mint jogutód társaságra 
száll át. 
Az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 
23/a. pontja értelmében kedvezményezett átalakulás formájában történik. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító 
kijelenti, hogy az egyesülés hatályosulásának feltétele a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. április 21. napján hozott Alapítói 
határozatával leszállított törzstőkéjének cégjegyzékbe történő bejegyzése, így amennyiben a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 
leszállítása bármely okból kifolyólag meghiúsulna, úgy jelen egyesülés nem lép hatályba. 

515/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Kőbánya-Gergely 
Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság által kötendő Egyesülési szerződés 
tervezetét, és felhatalmazza Szabó Lászlót, a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, továbbá a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság munkavállalóit, Deézsi Tibort valamint Györkeiné Barnóczki 
Hedviget, mint együttes cégjegyzésre jogosultakat, az Egyesülési szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője 

516/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel a 
Kőbányai V agyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek sorozatára, 
címletére, névértékére, és az átalakulással megemelkedő alaptőke következtében szükséges 
részvény( ek) előállítására- a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, zártkörű módon megemeli. Az új 
részvények névértékének megfelelően Alapító a mai napon vagyoni hozzájárulásként 460 OOO 
Ft, azaz négyszázhatvanezer forint összegű pénzbeli hozzájárulást teljesít, így az alaptőke 
741 460 OOO Ft összegre módosul, melyre tekintettel az átalakulás következtében a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjével együtt a 
jogutód társaság jegyzett tőkéje összegének megfelelően kibocsátandó részvények a Kőbányai 
V agyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulást megelőzően forgalomba 
hozott részvények sorozatával, címletével, fajtájával, előállításának módjával, névértékével 
megegyeznek, illetve a részvénysorozathoz kapcsolódó azonos jogokkal bírnak. 
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Alapító a jelen alaptőke-emeléssel, valamint az átalakulással létrejövő új részvények 
átvételére a mai napon kötelezettséget vállal. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 460 OOO Ft vagyoni hozzájárulás kifizetése a képviselő
testület "működési célú általános tartalékkerete" terhére történjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

517/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűerr Működő Részvénytársaság - fiiggetlen könyvvizsgáló által, 
valamint a társaság felügyelő bizottsága által ellenőrzött - átalakulás előtti, illetve az 
átalakulással létrejövő, jogutód társaság nyitó vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár-tervezetéta 
benne foglaltak szerint elfogadja. 

518/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - megerősítve a 
2741/2010. (XII. 16.) önkormányzati határozatában foglaltakat- úgy dönt, hogy a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (3) bekezdése, valamint 81. § (l) bekezdése 
alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűerr Működő Részvénytársaság egyesüljön a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal oly módon, hogy 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűerr Működő Részvénytársaságba, melynek következtében a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik, és 
vagyona a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűerr Működő Részvénytársaságra, mint jogutód 
társaságra száll át, amely l 160 OOO OOO Ft összegűjegyzett tőkével, az Alapító részvételével, 
változatlan társasági formában működik tovább. 
Az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 
23/a. pontja értelmében kedvezményezett átalakulás formájában történik. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító 
kijelenti, hogy az egyesülés hatályosulásának feltétele a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. április 21. napján hozott Alapítói 
határozatával leszállított törzstőkéjének cégjegyzékbe történő bejegyzése, így amennyiben a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 

leszállítása bármely okból kifolyólag meghiúsulna, úgy jelen egyesülés nem lép hatályba. 

519/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az átalakulásra 
tekintettel módosítja, és az Egyesülési szerződésben foglalt módosításoknak megfelelőerr 
elfogadja a jogutód Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

A napirend l O./ tárgya: 
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azonnal 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
és a közterületek rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről 
és használatának rendjéről és az önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 
igénybevételi díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Látják, hogy Jegyző úr rendben végzi a feladatát, és figyelemmel 
van azokra a hiányosságokra, amelyek esetleg a korábbi időszakból felmerültek Felhívja a 
figyelmet, hogy nagyon sok esetben a bizottsági anyagokat csak előző nap kapják meg, amely 
komolytalanná teszi a munkát. Kéri Jegyző urat, válaszoljon arra, hogy ez mikorra oldódik 
meg. 

Élő Norbert: A Gazdasági Bizottság módosító javaslatát ismerteti: a rendelettervezet 5. § (2) 
bekezdésében és a 6. §(l) bekezdésében szereplő "három év" egy évre módosuljon, és egy év 
időtartam felett a közterület-használati engedélyekről a Képviselő-testület döntsön. 

ELNÖK: Jelzi, hogy a Képviselő-testület részére kiosztották a Gazdasági Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság határozatait. 

Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztések előkészítése, bizottsági és képviselő-testületi 

tárgyalásra jelenleg nem történhet másképp, mint a hatályos SZMSZ szabályozása szerint. 
Valóban többször fordul elő, mint ahogy az indokolt lenne, hogy az előterjesztések nem az 
SZMSZ-ben előírt határidők szerint kerülnek a bizottságok tagjai elé. A tárgyalás 
megalapozottságát nehezíti, ha ilyen rövid idő áll az előterjesztések megtárgyalására 
rendelkezésre. Az SZMSZ újraalkotása jelenleg is folyamatban van, az augusztus 25-ei 
képviselő-testületi ülésre - hosszú és mindenki részére nyitott egyeztetési folyamat után -
bekerülhet az új SZMSZ-tervezet. Tervei szerint részletes, és szigorú határidőket és eljárási 
szabályokat tartalmaz azokra a jelenleg szabályozatlan vagy félreérthetően szabályozott 
eljárási cselekményekre, amelyek az előterjesztések előkészítését és tárgyalási rendjét 
jelentik. A bizottsági döntések, illetve módosító javaslatok előterjesztésbe való beépítése 
olyan intézmény, amely jelenleg az SZMSZ-ben nem rögzített. Szándéka szerint olyan 
SZMSZ-tervezet készül, amely ezekre a kérdésekre is egyértelmű választ ad. 
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Az új SZMSZ szabályozásában megjelenik majd, hogy mikor kell, hogy megjelenjen a 
bizottság javaslata az előterjesztésben és mikor nem, illetve mikor kell, hogy a Képviselő
testület külön szavazzon egy módosító javaslatról, és mikor épül be az automatikusan és válik 
az egységesen megszavazott előterjesztés részévé. Jegyzői utasításban kiadott egy olyan 
szabályozást, amely az előterjesztések előkészítésének a rendjét nagyon szigorúan, 
határidőkkel körbebástyázva írja le. Ennek az alkalmazása reményei szerint már az augusztusi 
képviselő-testületi ülésre működni tud. Ez a szabályozás a hivatali SZMSZ-ben is meg fog 
jeleni, és akkor végre ez a két szabályozás összhangba kerül. 
A három évre történő módosítás indoka az volt, hogy a közterület-használati 
jogosultságoknak nagy része, amelyek jelentősége és maga az ügy sem merül fel a képviselő
testületi ülésen, hanem rutinszerű döntéshozatalt jelentenek, azok a hivatali ügyintézésben 
rendkívül nagy többletterhet okoznak. Ez abban jelentkezik, ha a folyamatosan fennálló 
közterület-foglalási hozzájárulásokat - hirdetőtáblák, olyan nem nagy területek, amelyek 
használata a kerület érdekét érinti, és nagy bevételt jelentenek az önkormányzatnak-nem egy 
évenként kellene felülvizsgálni, hanem háromévente. Ha a Képviselő-testület elfogadja a 
bizottsági módosító javaslatot, akkor a hivatal ezen előkészítési feladatának is eleget fog 
tenni. Javaslata arra irányult, hogy a kiemeit ügyek kellő hangsúlyt kaphassanak, az egyszerű 
ügyeket, amelyek nem szükségesek, hogy a Képviselő-testület elé kerüljenek, egyszerűbb 
eljárásban tudják intézni. 

Élő Norbert: Véleménye szerint az egyszerűbb ügyeket is kell látnia a képviselő-testületnek. 
Ez a három év gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy soha, semmi nem kerül a Képviselő
testület elé, mert mindig 3 évre meg lehet hosszabbítani, ettől kezdve semmiben nem dönt. 
Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület joga eldönteni, hogy melyik területtel, mit kíván 
tenni hosszú távon. 

Somlyódy Csaba: Meggyőződése szerint az apparátusnak egy dolgot nem szabad elfelejteni, 
hogy nem véletlenül találták ki a bizottságokat és a képviselő-testületet az Ötv.-ben, még ha 
néha kellemetlen és többletmunkát jelent, hanem a társadalmi kontroll miatt. Csupán a 
társadalmi kontroll érvényesülése okán kérik, hogy ne központosítsanak és ne egy 
személyhez, vagy a Képviselő-testület által be nem látható helyekre telepíteni hatásköröket 

Dr. Szabó Krisztián: A hatósági ügyintézés eredménye szempontjából szamara teljes 
mértékben irreleváns, hogy ki a döntés kiadmányozója, illetve a döntéshozó. Hangsúlyozza, 
hogy itt hatósági ügyintézésről van szó, a közterület-használati hozzájárulás kiadása bár 
önkormányzati hatósági ügy, de a hatósági ügyintézés jellegét és eljárási szabályait tekintve 
ugyanolyan ügy, mint egy építéshatósági ügy, vagy anyakönyvi bejegyzés. Amíg egyes nem 
önkormányzati hatósági ügyekben a Jegyző a hatáskör gyakorlója, önkormányzati hatósági 
hatáskörben a képviselő-testület vagy a bizottsága vagy a polgármester. Egyetért Képviselő 
úrral abban, hogy minden hatáskör eredeti címzettje a KépviseU~·-testület és a Képviselő
testület maga dönti el, hogy mit és milyen körben delegál a testületére vagy tisztségviselőjére, 
amelyet az önkormányzati törvény lehetővé tesz. Ha a rendelettervezetet figyelmesen 
megnézik, akkor a díjtételek, a közterület-használat feltételei a rendeletben egyértelműen 
rögzítettek, az időtartam ezeknek a feltételeknek a változását nem hozhatja magával. 
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Ha kiemeit közterületről van szó, amely kapcsán a Képviselő-testület igényli a döntéshozatalt, 
akkor a rendelettervezet 15. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület a 
döntést magához vonja és a rendeleti díjtételektől eltérőerr akár még magasabb díjtételt is 
megállapítson. Ha a Képviselő-testület ezt másképp gondolja, természetesen tudomásul veszi 
a döntést. 

Agócs Zsolt: Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy nagyon sok minden fennakadt a szűrőn. 
Még lehetnek olyan esetek, amelyeket észre tudnak venni, mert sajnos nem teljesen tiszta ez a 
dolog. Egy éven belül is lehet kárt okozni. 

Somlyódy Csaba: A hároméves időtartaroot nem a polgármesterhez delegálják apparátus 
szinten, hanem a képviselő-testülethez. Ha célszerű nem évente, hanem háromévente 
valaminek a közterület-használatát megadni, ezt a képviselő-testület részére ugyanannyi 
előterjesztéssel meg lehet oldani, mintha a polgármester elé vinnék. Nem igaz az az álságos 
érvelés, hogy ez többletmunkát jelentene az apparátus számára. 

Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, hogy minden egyes testületi ülésen egy-egy jogkört lead a 
képviselő-testület vagy a polgármesternek, vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek. A 
közterület-foglalásoknál sok garázs és előkert ügy van, gyakorlatilag ebből látszik, hogy 
mennyire szabályozatlan, hogy 10 év óta valakinek közterület-foglalási engedélye van, 
hosszabbítással. 

Révész Máriusz: Az a helyes, hogy a képviselő-testület rendeletet alkot és a rendelet alapján a 
döntések megszületnek. Egyetért az előterjesztéssel azzal a kiegészítéssel, hogy a három évre 
kiadott engedélyekről évente a polgármester tájékoztassa a képviselő-testületet. Nem 
gondolja, hogy a képviselő-testületnek kétszáz egynéhány ügyben a képviselő-testületnek 
egyedi döntéseket kell hozni. 

Somlyódy Csaba: Cinikus álláspontnak tartja, hogy nem akarják megérteni a demokrácia azon 
szabályát, hogy a választott képviselő-testületnek milyen fontos szerepe van abban, hogy 
rálásson ezekre az ügyekre. 

ELNÖK: Valóban látták, hogy az elmúlt évtizedekben a demokratikusan választott képviselő
testületek, akár bizottsági szinten is milyen döntéseket hoztak, és milyen kárt okoztak Nem 
feltétlenül ezen múlik, hogy milyen döntés születik. 

Révész Máriusz: A képviselő-testület feladata, hogy a helyi viszonyokat valamilyen módon 
szabályozza, ezt rendelet keretében teheti meg. A rendeletben szabályozzák, hogy milyen 
feltételekkel, hogyan, mennyiért lehet bérbe adni a közterületeket Az, hogy a rendeletet 
betartassa, az a polgármester feladata. 
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Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy a kerületi szabályozási tervek határozzák meg, hogy melyik 
közterül etet, milyen célra lehet használni. A jelen rendelet már csak a díj mértékéről szól. 

Élő Norbert: Arról van szó, hogy a pályáztatásban biztosítsák az esélyegyenlőséget, ezért 
javasolják az egy évet, hogy a képviselő-testületnek legyen rálátása a közterületekre. 

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr javaslatát 4/5-ös szavazati aránnyal tudják befogadni. 
Kéri Jegyző urat, jelölje meg a rendeletben a helyet, illetve fogalmazza meg szövegszerűen a 
j avaslatot 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezet 5. § (3) bekezdésében lehet elhelyezni a következő 
szabályt: "a polgármester az (l) bekezdés alapján hozott határozatairól a képviselő-testületet 
évente írásban tájékoztatja." 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az elhangzott javaslat befogadásáról, melyhez 4/5-ös szavazati 
arány szükséges. 

520/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 4/5-ös 
szavazati arány hiányában- nem fogadja be az alábbi képviselő módosító javaslatot: 

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 
önkormányzati rendelettervezet 5. §-a egészüljön ki egy (3) bekezdéssel: 
(3) A polgármester az (l) bekezdés alapján hozott határozatokról a képviselő-testületet 
évente írásban tájékoztatja. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a Gazdasági Bizottság módosító javaslatára: a rendelettervezet 5. 
§(2) bekezdése módosuljon, és egy év szerepeljen, valamint 6. §(l) bekezdésében is a három 
év helyett egy év szerepeljen. 

52112011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(6 igen, 2 ellenszavazattal, 10 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának 
rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelettervezet 5. § (2) bekezdését 
nem módosítja az alábbiak szerint: 

5. § 
(2) Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) dönt első fokon az egy évet meghaladó időtartamú 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem ügyében. " 
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522 /2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(6 igen, 2 ellenszavazattal, l O tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának 
rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 6. § (l) bekezdését 
nem módosítja az alábbiak szerint: 

6. § (l) Legfeljebb egyéves időtartamra a polgármester, egy évet meghaladó 
időtartamra a Képviselő-testület pályázatot írhat ki a közterület használatára. " 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

523/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
21/2011. ( ... ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról és rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről és 
az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért 
fizetendő igénybevételi díj megállapításáról. 

A napirend ll./ tárgya: A Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a lakosság 
nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Radványi Gábor: Nagyon gyakran előfordul, hogy agresszív szélvédő mosók próbálják 
megtisztítani az autóikat, azt gondolja, ez a nyugalmat mindenképpen zavarja. Ennek a 
kiküszöbölésére a Hatósági Iroda készített egy módosító javaslatot: 
VII. fejezet címe: A közterületen történő szolgáltatásnyújtás tilalma 17. §(l) bekezdés "Tilos 
a közterületen másoknak zaklató módon szolgáltatást nyújtani." 17. § (2) bekezdés: "Az (l) 
bekezdés alkalmazásában másoknak zaklató módon nyújt szolgáltatást, aki a járókelőnek, 
gépjárművezetőnek, illetve a nyilvános helyen lévőnek hozzájárulása nélkül végez 
szolgáltatást. A szolgáltatási tilalom megsértése: Aki a 17. § (l) bekezdésében meghatározott 
tilalmat megszegi szabálysértést követ el és 50 OOO Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az 
(l) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterül et-felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki." Egyúttal a VII. fejezet VIII. fejezetre, a 17. és 18. § pedig 18. §-ra és 19. §-ra 
módosul. 

Somlyódy Csaba: A rendelet olyan jellegű problémákra ad megoldást, amely valóban a 
lakosságat érintik, illetve a lakosság érdekeit szolgálják. 
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Révész Máriusz: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felvetett még egy 
problémát, amely sajnos nem épült be a rendelettervezetbe. Ez pedig a kutyaürülék kérdése. 
Kéri, hogy a Képviselő-testület a bizottságjavaslatáról szavazzon. 

ELNÖK: Az előkészítő munka már hónapokkal ezelőtt megkezdődött és sorba vették, hogy 
mi mindent kellene helyi rendeletben szabályozni ahhoz, hogy a közterületeik rendje 
megszilárduljon. Számos kérdést azért nem szabályoznak itt, mert más rendelet már 
szabályozza, akár fővárosi önkormányzati rendelet, akár egyéb szabály. A jogalkotásról szóló 
törvény sem teszi ezt lehetővé. Közleményt kell nyilvánosságra hozniuk, amely az 
állampolgároknak összefoglalja azt a szabályrendszert, amely alapján használhatják a 
közterületet A közterületek rendjéért felelősöket folyamatosan képezniük kell, hogy 
intézkedni is tudj anak. 

Dr. Szabó Krisztián: Megkezdték már azt a felkészült, amely egyrészt a közterület-felügyelet 
nagyon széleskörű képzését, továbbképzését, a neuralgikus problémákra ráirányítást célozza. 
Készíteni fognak egy olyan tájékoztató jellegű kiadványt, amely interneten, önkormányzati 
lapban, vagy egyéb formában terjesztenek, amelyben összefoglalják mindazon szabályokat, 
amelyek az ilyen rendzavaró közterület-használattal függnek össze. A 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet úgy szól, hogy olyan jogszabályi 
rendelkezés, amely magasabb szintű jogszabályban benne foglaltatik az alacsonyabb szintű 
jogszabályban nem helyezhető el. Kutyával, kutyaürülékkel, bármiféle szennyeződéssel 

kapcsolatos rendelkezést az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. Kormányrendelet 
tartalmaz a köztisztasági szabálysértési tényállás keretein belül, amikor úgy rendelkezik, hogy 
közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetve közforgalmú közlekedési 
eszközön szemetelni, ezeket beszennyezni nem lehet. Bárki felügyelete alatt lévő állat által az 
előző pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről gondoskodni kell, 
ellenkező esetben 50 OOO Ft-ig terjedő pénzbírságot szab ki rendőrség, közterület-felügyelő. 

Élő Norbert: Javasolja, szavazza meg a képviselő-testület 4/5-ös szavazati aránnyal, hogy 
ezentúl Kovács Róbert polgármester döntse el egy személyben, hogy mi zavarja a közterület 
rendjét és mi nem, ne kerüljön a képviselő-testület elé. 

Weeber Tibor: Megkéri Élő Norbert urat, ne bohóckodjon. Egyszerűen nem is érti bizonyos 
esetekben a hozzászólását. Komoly dolgokról beszélnek, Kőbánya érdekében rendeleteket 
alkotnak, amelyeket aztán be kell tartani. 

Dr. Pap Sándor: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, szavazzanak a rendeletalkotásróL 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület le kívánja zámi a vitát. 

524/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete lezárja a vitát az 
Önkormányzat közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával 
kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelettervezetérőL 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy befogadják-e Radványi Gábor alpolgármester úr által 
ismertetett módosító javaslatot. A befogadáshoz 4/5-ös szavazati arány szükséges. 

525/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja azt a 
képviselői indítványt, amely szerint az Önkormányzat közterületeinek rendjével és a lakosság 
nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet 
tervezete az alábbi VII. fejezettel egészül ki, ezzel egyidejűleg fejezetek és §-ok számozása 
értelemszerűen változik. 

" VII. fejezet 
A közterületen történő szolgáltatásnyújtás 

l O. A közterületen történő szolgáltatásnyújtás tilalma 

17. § 

(l) Tilos a közterületen másoknak zaklató módon szolgáltatást nyújtani. 
(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában másoknak zaklató módon nyújt szolgáltatást, aki a 
járókelőnek, gépjárművezetőnek, illetve a nyilvános helyen lévőnek hozzájárulása nélkül 
végez szolgáltatást. 

ll. A szolgáltatási tilalom megsértése 

18. § 

(l) Aki a 17. § (l) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot szabhat ki. " 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra, az 
elfogadott módosításokkal együtt. 

526/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 525/2011. 
(VI. 16.) önkormányzati határozattal befogadott módosítással együtt elfogadja és -
megalkotja a 22/2011. ( .. ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat közterületeinek 
rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi szabályokról. 
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A napirend 12./ tárgya: Önkormányzati rendelet megalkotása a Budapest X. Városszéli 
telep - Jászberényi út - 42541 hrsz.-ú véderdő terület -
Tündérfürt utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
10/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

527/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
23/2011. ( .. ) önkormányzati rendeletét a Budapest X. Városszéli telep - Jászberényi út -
42541 hrsz.-ú véderdő terület - Tündérflirt utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról sz?ló 10/2004. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

A napirend 13./ tárgya: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gazdasági Programja 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: A helyi emberek, és helyi munkaadók egymásra találásának az 
elősegítése nagyon fontos része ennek a programnak Javasolta, hogy kerüljön be a gazdasági 
programba, hogy hitelfelvételt kizárólagosan akkor vesz igénybF: az önkormányzat, ha e 
nélkül az Ötv.-ben foglalt kötelező feladatok ellátása lehetetlenné válna, vagy olyan 
pályázatok esetében lenne erre lehetőség, ahol a támogatás intenútása a 60%-ot meghaladja, 
valamint a különféle energetikai korszerűsítést célzó beruházások, melyek megtérülése jó, és 
környezetvédelmi szempontból is relevánsak. Kér választ arra, hogy miért került ki a javaslata 
a gazdasági programból. Felvetette, foglalják bele a gazdasági programba azt a fajta 
modemizációt, amit a Polgármesteri Hivatalban kellene végezni, hiszen le vannak maradva 
más kerületekhez képest a mobil közigazgatásban. A XII. kerületben néhány napja indult el, 
hogy az okmányirodai ügyintézés, már videotelefonorr működik. A belső elektronikus 
ügyiratkezelés csökkenti a papírmennyiséget, az ezzel járó költségek megtakaríthatók. 

Somlyódy Csaba: Szeretné, ha ez egy folyamatos anyag lenne. Továbbra is hiányolja a 
nagyobb projekteket, gazdasági fejlesztéseket, ahol az önkormányzat az elkövetkező 10-15 
évben fejlesztést kívánna tenni. Jónak tartja azt a törekvést, hogy Kőbányai Önkormányzat a 
gazdasági cégekkel sokkal intenzívebb kapcsolattartást kíván megvalósítani. 
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Révész Máriusz: A gazdasági programhoz a bizottsági ülésen megfogalmaztak pontosításokat, 
és ez hiányzik az anyagból. Döntően a beruházásokat tekintették át, úgy tudja, hogy ezeket a 
Népjóléti Bizottság is megtette. Ilyenek például a Kada utcai Általános Iskola tomaterme, az 
Újhegyi lakótelepen művelődési ház létrehozása, valamint orvosi rendelők felújítása. Kéri, 
hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság által felvetett, a 
képviselő-testület által már megfogalmazott fejlesztési elképzelések kerüljenek be a gazdasági 
tervbe. Bizonyos esetekben nem zárkózna el a hitelfelvételtől, de azt határozottan kimondaná, 
hogy működési célra nem lehet hitelt felvenni. 

Élő Norbert: Nagyon hiányzik az anyagból, hogy hogyan fog fejlődni Kőbánya, melyek azok 
a kitörési pontok, amelyeket a képviselő-testület fontosnak gondol. Ezen okok miatt 
tartózkodni fognak a szavazásnáL Javasolják, hogy a gazdasági program ősszel kiegészülve 
kerüljön ismét a képviselő-testület elé. 

Tóth Balázs: Kéri Polgármester urat, Alpolgármester urat, hogy a fejlesztési elképzelések 
ügyében üljenek le tárgyalni és alakítsanak ki szilárd álláspontokat, amelyeket ciklusokon 
átívelve bármilyen összetételű képviselő-testület a magáénak érez, és képviselni tud. 

ELNÖK: Valóban ki kell egészíteni a gazdasági programot azokkal a részekkel, amelyek 
felsorolják a már határozattal eldöntött beruházásaikat Felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági 
prograrnon kívül az önkormányzatnak létezik számos egyéb koncepciója, terve, létezik 
kerületfejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia stb., ezeket együttesen kell 
értelmezni. Ezek megjelölnek számos területet, számos fejlesztési irányt. 

Dr. Pap Sándor: Igyekeztek olyan színvonalú munkát kidolgozni és a képviselő-testület elé 
terjeszteni, amit jó szívvel lehet támogatni. A módosító javaslatokat ezúton is megköszöni, 
friss gondolatokat hozott az anyagba, amelyek jól tudtak hasznosulni. Ha a képviselő-testület 
egyetért, akkor véleménye szerint tehetnek olyan kötelezettségvállalást, hogy még ebben az 
önkormányzati választási ciklusban meg kívánják valósítani az elektronikus közigazgatást. A 
hitelfelvétellel kapcsolatban elmondja, hogy működési célra hitelt semmiképpen nem 
vehetnek fel. 2010. évre az önkormányzat kamatszaldója pozitív volt, pedig jóval több 
adósságuk van, mint amennyi lekötött pénzük, egyszerűen azért, mert a felvett hiteleik nagy 
része kamattámogatott vagy nagyon kedvező kamatozású hitel. Látni kell, hogy hitel és hitel 
között hatalmas különbségek vannak. Látni kell, hogy a gazdasági program az évről-évre 
megújuló éves költségvetési tervezésre épülő gazdálkodás alapdokumentuma. A gazdasági 
program célja a fegyelmezett gazdálkodás lenne, amelybe egy-egy kiemeit projektet akkor 
lehet beilleszteni, ha azzal a kiemeit projekttel kapcsolatban számadatok állnak a 
rendelkezésükre. A gazdasági program a négy év során nagyon dinamikusan változó 
dokumentum kell, hogy legyen. A következő időszak feladata lesz majd az integrált 
városfejlesztési stratégiát, a kerületfejlesztési koncepciót, ahol szükséges a szakági 
koncepciókat minden szinten összhangba hozni, ennek tárgya kell, hogy legyen a most 
előterjesztett gazdasági program is. 
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ELNÖK: Arról hozhat 4/5-ös szabállyal döntést a képviselő-testület, hogy befogadja-e azokat 
a módosító javaslatokat, amelyek a hitelfelvételre irányultak, .hogy az e-önkormányzat 
célkitűzéseit deklarálják, illetve a már meghozott beruházási döntéseket beépítik a megfelelő 
fejezetekbe. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (ügyrendi hozzászólás) Véleményeszerint a Népjóléti Bizottság és 
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatairól kellene szavazni. 

ELNÖK: Javasolja, függesszék fel a napirendi pont tárgyalását, a szünetben osszák ki a két 
bizottság határozatait, és a szünet után szavaznak a javaslatokróL 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) A hatástanulmányokat és számokat is kérnék a 
javaslatokhoz, mert dr. Pap Sándor megrótta őt, hogy olyanokhoz nem adja a nevét, amihez 
nincsenek meg ezek. 

ELNÖK: A napirend tárgyalását feftiggeszti. Szünetet rendel ell230 óráig. 

szünet-

ELNÖK: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak 4/5-del arról, hogy hitelt működési célra nem lehet felvenni, 
illetve az e-önkormányzat kerüljön be a koncepció ba. 

528/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja az alábbi 
képviselői indítványokat az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjához: 

Kerüljön beépítésre a gazdasági programba: 
• az önkormányzat hitelt működési célra nem vehet fel, 
• e-közigazgatás bevezetésének megteremtése. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Népjóléti Bizottság és a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslataira. 

529/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi 
bizottsági javaslatokat az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjának 
kiegészítésére: 
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• az egyes területek célkitűzéseinek meghatározásakor a feladatok kerüljenek 
ütemezésre legalább éves szinten, 

• a Gazdasági Programba kerüljön be új fejezetként a "Szociális teendők gazdasági 
alapjai" című fejezet, 

• a 2011-2012 periódusban javasolt beruházások közé kerüljön be a rendelőintézetek 
valamint a Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítása. 

VIII. Tervezett beruházásoknál 
I. ciklusban kerüljön betervezésre: 
• az Újhegyi közösségi ház, 
• Kápolna téri iskola intézményi rész átalakítás, 
• Kada u. Altalános Iskola tornacsarnok, 
• Gergely - Sibrik park, 
• Szent László Altalános Iskola sportudvar, 
• Harmat u. Altalános Iskola felújítása, 
• Helytörténeti gyűjtemény épülete, 
• két óvodai tornaszaba kialakítása. 

II. ciklusban kerüljön betervezésre: 
• Harmat u. tornacsarnok, vagy 
• Fekete I. Altalános Iskola tornacsarnok, 
• Zeneiskola teljes felújítása, 
• három óvodai tornaszaba kialakítása. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a gazdasági program elfogadására az elfogadott módosító 
javaslatokkal együtt. 

530/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- az 528-529. (VI. 
16.) önkormányzati határozataival elfogadott módosításokkal- jóváhagyja az Önkormányzat 
2011-2015. évi gazdasági programját. 

A napirend 14./ tárgya: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Önkormányzat 
módosítása és 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avas latra. 
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531/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratot 
módosító okiratát elfogadja, továbbá elfogadja és kiadja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a jegyzőkönyv 2. 
melléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 

A napirend 15./ tárgya: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot 
Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avaslatra. 

532/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, egyben 
támogatja a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának 2011. július l. napjától történő csatlakozását a Rákosmenti Mezei 
Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 

A napirend 16./ tárgya: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a mezei őrszolgálat részére biztosított 
előirányzat felszabadítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 

533/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a "mezei 
őrszolgálat" című költségvetési sor 7 OOO eFt összegű előirányzatát felszabadítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 17./ tárgya: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avas latra. 

534/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Alapító Okiratát elfogadja. (Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv 3. 
melléklete.) 

A napirend 18./ tárgya: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 
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535/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

A napirend 19./ tárgya: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Ellátási szerződésének 

módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
j avas latra. 

536/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Ellátási szerződését módosítja, és az egységes szerkezetbe foglalt 
ellátási szerződést jóváhagyja. 

A napirend 20./ tárgya: Javaslat a 2011. évi közbeszerzési terv módosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő 
határozati j avaslatokra. 

537/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének 11.2.12 pontjában- Iskolai 
felmérések, szakértői elemzések- módosítja az előzetesen becsült nettó értéket 4 830 500 Ft
ról 3 864 400 Ft-ra. 
Egyben felkéri a polgármestert 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 

538/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőb ányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
l. évi közbeszerzési tervének 11.2.13 pontját- Tantárgyi 
becsült nettó érték: 4 812 500 Ft- törli, egyúttal az így 

17.) határozatával elfogadott 201 
és neveltségi mérések, előzetesen 
felszabaduló bruttó 4 812 500 Ft-ot céltartalékba helyezi. 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

539/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ke 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 

r. Kőb. Önk. határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőb ányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
ll. évi közbeszerzési tervének 11.2. pontját az alábbi 17.) határozatával elfogadott 20 

sorokkal egészíti ki: 

II.2.13 

Tervezett beszerzés me gnevezése 

KSZT -ekhez tartozó ta 
elkészítése 3 részajánla 

nulmánytervek és telekalakítások 
ttételi lehetőséggel: 

- kerületi alapintézmén yek elhelyezésének szabályozása 
rékpárút előkészítése -Rákos-patak menti ke 

- KSZT -ek által kiszab ályozott, tervezett kerületi 

Előzetesen becsült 
nettó érték 

közterületek telekalakí tás ai l O 400 OOO 
II.2.14 Parkolási rendelet felül vizsgálata, közterületfejlesztési és 

közlekedési tervek kés zítése 16 400 OOO 
II.2.15 Epítészeti tervek készít ése 20 OOO OOO 
Il.2.16 elelősségbiztosítás 13 600 OOO Egységes vagyon- és fl 
Egyben felkéri a polgármestert 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 

a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 

540/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ke r. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőb ányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 

011. évi közbeszerzési tervének I.2. pontját az alábbi 17.) határozatával elfogadott 2 
sorral egészíti ki: 
1.2.2 Kerületi Városrendezé si és Epítési Szabályzat egyes 

ütemeinek elkészítése 62 520 OOO 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 

ELNÖK: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

A napirend 21./ tárgya: Javaslat a várhatóan 2011. évben meghirdetésre kerülő TÁMOP 
pályázatokon való részvételre 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Marksteinné Molnár Julianna: Jelzi, hogy a TÁMOP 3.1.7-es pályázaton csak előminősített 
referenciaintézmények indulhatnak, Kőbányán ilyen nincs. 

ELNÖK: Elnök asszony azt javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő 7-es és 8-as 
határozati j avaslatot hagyják el. 

Révész Máriusz: Véleménye szerint egyszerűbb, ha ezekről is szavaz a képviselő-testület, ha 
kiderül, hogy nem férnek bele, akkor nem tudják beadni a pályázatot Jegyző úrnak mondja, 
hogy nagyon nehezen áttekinthető anyag került a képviselő-testület elé. 

ELNÖK: V él eménye szerint az egészet egy táblázatba bele lehetett volna foglalni, mert ilyen 
módon követhetetlen az egész. Kéri, először szavazzanak egyenként a 7 -es és a 8-as határozati 
j avas latra. 

541/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, l ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.1.7 
kódszámú pályázati felhívásra. 

542/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, l ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a T ÁMOP-3 .l. 7 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint pro j ektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
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Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokra. 

543/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.1.2 
kódszámú pályázati felhívásra. 

544/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a T ÁMOP-3.1.2 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

545/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.1.4 
kódszámú pályázati [elhívásra. 
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546/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazatta1) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint pro j ektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

547/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.1.5 
kódszámú pályázati felhívásra. 

548/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.5 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

549/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.3.9 
kódszámú pályázati felhívásra. 
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550/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.3.9 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

551/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.4.1 
kódszámú pályázati [elhívásra. 

552/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.4.1 pályázati felhívásra benyújtandó pályáz'l:t megírásával és nyertes 
pályázat es etén, valamint igény szerint pro j ektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

553/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.4.3 
kódszámú pályázati [elhívásra. 
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554/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.4.3 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint pro j ektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

555/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön benyújtásra a TÁMOP-3.4.4 
kódszámú pályázati [elhívásra. 

556/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.4.4 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 22./ tárgya: A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó
felhasználás növelése" című pályázati felhíváson való részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Révész Máriusz: Kérdezi, hogy egy önkormányzat egy intézménnyel pályázhat? Kizárt 
dolognak tartaná, hogy bármely iskolára, óvodára ne lehetne felszerelni napkollektort. 
Támogatja, hogy az uszodával induljanak, de ha több intézménnyel lehet pályázni, akkor 
miért nem pályáznak többel? 

ELNÖK: Jó lenne, ha sok intézménnyel tudnának pályázni, de a pályázatok elég szigorú 
feltételekkel kerülnek kiírásra, és be kell tudni mutatni, hogy a beruházás következtében el 
tudnak-e érni olyan megtakarítást, amelyet a pályázati követelmények tartalmaznak. 

Weeber Tibor: Az iskoláknál azt kell mérlegelni, és a pályázat ott azért nem praktikus, mert 
nem tudják hozni a megtérülést Nem a fűtés, hanem amelegvíz tud rentábilis lenni. 

Agócs Zsolt: A pályázati kiírásban az szerepel, hogy bizonyos feltételek mellett biztosítják a 
85%-os támogatást. Ennek a többi intézmény sajnos nem felel meg. 

Révész Máriusz: A Kőbányai Szabadidő Központ mellett működik uszoda, amely nyáron 
nyitva van, orvosi rendelők nyáron is működnek. Agócs úr azt mondja, hogy ezeket 
megvizsgálták és kiesnek a pályázatból, akkor ezt tudomásul veszi. 

ELNÖK: Sok mindent figyelembe kell venni. Egy orvosi rendelő bár működik egész évben, 
de a használati melegvíz l 00 liter lehet naponta. A megtérülési mutatók kiszámításának 
szigorú feltételei vannak. A tanuszoda megvizsgálásra került. Az Idősek Otthona, mint 
gazdasági társaság önállóan pályázik. Nincs több hozzászólás, kéri, szavazzanak egyenként a 
határozati javaslatokra. 

557/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
tájékoztatóban foglaltakat, és egyetért azzal, hogy a KMOP 3.3.3.-11 kódszámú, 'Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése' című konstrukcióra pályázat kerüljön benyújtásra az 
Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítése céljából, utófinanszírozással és várható kb. 116 
millió forint várható összköltséggeL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési 
kapcsolatokért felelős 
jegyző 

szakterületért 
alpolgármester 

és 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

külső 
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558/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a KMOP 3.3.3.-11 kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című 
konstrukcióra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállításával, és nyertes pályázat esetén 
a projektmenedzsment feladatok ellátásával az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
meghízásra azzal, hogy a megbízási díj összegéről és forrásának meghatározásáról a pontos 
költségvetés összeállítását követően dönt. 

A napirend 23./ tárgya: A Kőbányai Vagyonkezelő Z rt. bonyolító i díjának 
céltartalékból történő felszabadítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

559/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet 15. számú 
mellékletében, a Működési célú céltartalékok közül a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói 
díj" soron lévő 109 570 eFt összeget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. működési költségeinek 
fedezetére felszabadítj a. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 24./ tárgya: Vizesblokk létesítése az 81 területen, valamint pénzeszköz 
átcsoportosítása 
Előterjeszt ő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Élő Norbert: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy 650 OOO Ft/m2 áron építenek vizesblokkot 
az S l területén, ezért ezt nem támogatja. 
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Tóth Balázs: Nem látja, hogy mit szeretnének az Sl területével tenni, addig pedig 10 millió 
forintos vécét odatenni, nem biztos, hogy kellő gondossággal járnak el. A szavazásnál 
tartózkodni fog. 

Dr. Pap Sándor: A négyzetméter alapú számolást félrevezetőnek tartja. Tény, hogy ennek a 
területnek a hasznosítására szükség lesz. A Halom utca 42. alatt lévő épület mindenképpen 
hasznosításra fog kerülni, ha jól tudja helyi műemléki védettség is van az épületen. Az épület 
előtti területet is hasznosítani fogják, télen műjégpályára, amikor nincs jégpálya, akkor piac 
működik, mindkettőnek igénye van a vécére. Javasolja a képviselő-testületnek, támogassa ezt 
az előterjesztést. 

Révész Máriusz: Nem tudja, hogy melyik a 13-as jelű földszintes épület, amelyet el kell 
bontani. Kérdezi, hogy ez az S l melyik épülete? 

Szabó László: Elmondja, hogy az árban van mozgássérült vécé. A bontandó épület azon a 
részen van, ahol a piac és az ideiglenes jégpálya működik. Építési engedéllyel rendelkezik a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., amelyet a Műemlékvédelmi Hivatal adott ki, és előírta, hogy 
milyen homlokzatot kell készíteni. Ez annyit jelent, hogy megépül egy korszeru szerkezet, 
amit utána olyanná kell varázsolni, mintha régi lenne, utána pedig meg kell teremteni a 
közműveket. 

Somlyódy Csaba: Ez egy olyan terület, amelyet hosszú távorr igen jól hasznosíthatna az 
önkormányzat, ehelyett most ideiglenes típusú hasznosítások vannak. Továbbra is állítja, ez 
azért van, mert nem foglalkoznak azzal, hogy ezeken a területeken hosszabb távorr mit 
szeretnének. Elképzelhetetlennek tartja, hogy ez a legolcsóbb megoldás. 

Élő Norbert: Oda kellene arra figyelni, hogy a pályáztatásnál nagyon széles körű legyen a 
meghívottak köre, hátha olcsóbban meg lehet csinálni ezt a vécét. 

Révész Máriusz: Felveti, hogy az előterjesztés helyszímajzzal a következő testületi ülésre 
kerülj ön vissza. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy kívánja-e a képviselő
testület tovább tárgyalni a napirendi pontot. 

560/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l igen, 15 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
tovább tárgyalni a Vizesblokk létesítése az S l területen, valamint pénzeszköz átcsoportosítása 
tárgyú napirendi pontot azzal, hogy az előterjesztést kiegészítve, a következő ülésre a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a [elmerült kérdések tisztázásával ismételten terjessze a testület 
elé. 
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A napirend 25./ tárgya: A Bp. X., Liget u. 1/c (hrsz.: 38957/0/A/19) alatti társasházi 
öröklakás pályázati úton történő értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

561/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 19.) rendeletében 
foglaltaknak megfelelőerr a 389 57 /Ol A/19 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest X., 
Liget u. 1/c. I. em. 16. szám alatti ingatlan tekintetében írjon ki új pályázatot az aktualizált 
értékbecslési szakvéleményben meghatározott 3 l 00 OOO Ft minimális áron. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A napirend 26./ tárgya: Forrás biztosítása távhőszolgáltatási díj 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek tekintetében 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

fedezetére az 
nem lakás célú 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatrl:l. 

562/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek tekintetében felhalmozódott, ki nem 
egyenlített - távhőszolgáltatási díj kitizetésének fedezetére az Önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetésében, a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékából 20 OOO eFt-ot 
biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A napirend 27./ tárgya: Javaslat fakivágáshoz és a kivágott fák pótlásához forrás 
biztosítására 
Előterjeszt ő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

563/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére 207 darab kiszáradt fa kivágására 2 400 OOO Ft 
és a kivágott fák pótlására 3 OOO OOO Ft összegben forrást biztosít a felhalrnozási célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések rnegtételére. 
Határidő: forrás biztosítása: azonnal 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

kiszáradt fák kivágására: 2011. augusztus 30. 
kivágott fák pótlására: 2011. novernber 30. 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője 

A napirend 28./ tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződés 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

564/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft.-vel kötendő, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat 
átadásáról szóló szerződésrnódosítást jóváhagyja. (A szerződésmódosítás a jegyzőkönyv 4. 
mellékletét képezi.) 

A napirend 29./ tárgya: Beszámoló a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: Nem kapták meg időben a beszámolót, amikor megérkezett, akkor 
nagyon sok hiányosságot tárt fel a belső ellenőrzési anyag. A szerződésekkel kapcsolatban 
talált hiányosságokat, üzemeltetési, fenntartási feladatok végzésével, számlázások 
ellenjegyzésével, pénzkezelési szabályzattal, leltározási, iratkezelési szabályzattal. A Belső 
Ellenőrzés javaslatot tett a hiányosságok megoldására, melyek részben teljesültek. A 
kiegészített beszámolót sem tudta a Népjóléti Bizottság elfogadni, mert még mindig úgy 
érezték, hogy nem eléggé alapos, és részletes. Igazgató úr objektív okokból nem vett részt a 
bizottsági ülésen és a gazdasági vezetőjét sem küldte el, aki jelezte, hogy elég sok probléma 
van még a gazdasági rendszer helyrehozásávaL A Népjóléti Bizottság a beszámolót nem 
fogadta el. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 

565/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(3 igen, 12 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

A napirend 30./ tárgya: Javaslat forrás biztosítására a Pongrác út 9. rendelő felújításával 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztésben szereplő 
határozati j avaslatokat 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

566/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pongrác út 9. 
(Salgótarjáni út 47.) szám alatti háziorvosi rendelő felújítása idejére, az Idősek Klubjában 
ideiglenes orvosi rendelő kialakításához további l 420 693 Ft-ot biztosít a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részére, a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete 
terhére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
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567/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pongrác út 9. 
szám alatti rendelő felújításával kapcsolatban új berendezési tárgyak beszerzésére a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részére 4 890 510 Ft + áfa, azaz 6 113 138 Ft összeget biztosít a 
képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

A napirend 31./ tárgya: J avaslat az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának 
rendezésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szabóné Gerzson Sarolta: 2011 januárjában, amikor a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
költségvetését vitatták meg, akkor az a döntés született, hogy 2 fő leépítéséről döntsön a 
Képviselő-testület. Erről szól most az 1./ határozati javaslat. Az Igazgató úr azzal a kéréssel 
fordult feléjük, hogy szeretne egy kilencedik munkatársat felvenni. A Gazdasági Igazgatónő 
azt mondta, hogy a nyolc fővel ellátható ez a feladat, amennyiben változás történik majd, 
akkor jutnak ahhoz a kérdéshez, hogy egy új munkatársat vegyenek fel. Azt gondolja, 
maradjanak ennél a döntésüknéL 

ELNÖK: Egy gazdasági szervezet működtetéséhez négy fő szükséges az intézményvezetővel 
együtt. Azt látja, hogy az intézményben főkönyvelő, gazdasági igazgató és pénzügyi 
ügyintéző dolgozik, a személyi feltétel biztosított. 

Élő Norbert: A Gazdasági Igazgató a Pénzügyi Bizottság ülésén pont azt mondta, hogy neki 
erre az évre szüksége lenne az analitikus könyvelőre, hogy a múltat rendezni tudja. Javasolja, 
hogy ezt az egy főt biztosítsa a képviselő-testület. 

ELNÖK: Jelzi, hogy egy önállóan működő és gazdálkodó szervezetnél, ahhoz, hogy a 
pénzügyi szervezet működjön négy fő kell az igazgatóval együtt. A jelzett munkakörök 
alapján jelen pillanatban meg kell feleljen a feltételeknek Nem biztos, hogy a mennyiségi 
megoldás a jó, hanem aminőségi megoldások irányába kell menniük. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: A legutolsó megbeszélésük lényege, hogy az intézmény el tudja 
végezni nyolc fővel a feladatot. Abban az esetben, ha valaki a pénzügyi munkát végző 
kollégák közül valamimiatt elhagyja az intézményt, akkor lesz szüksége- átmeneti időszakra 
- pluszlétszámra. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 1./ határozati javaslatra. 

568/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július l-jétől 2 fővel 
csökkenti. 
A képviselő-testület az engedélyezett létszám csökkentésére tekintettel a személyi juttatások 
előirányzatát 325 eFt-tal, a munkaadói járulékok előirányzatát 88 eFt-tal rendezi vissza, 
melynek fedezete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatása. 
Határidő: 2011. július l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a 2./ határozati javaslatra. 

569/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5 igen, 13 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július l-jétől nem emeli meg 
l fővel, az analitikus könyvelői állás bővítésére. 

A napirend 32./ tárgya: Tájékoztató intézményvezetők négyéves vezetői (Kékvirág 
Óvoda, Csodapók Óvoda, Fekete István Általános Iskola) 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező. Kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
j avaslatokra. 

570/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Béres Péterné, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, 
Kékvirág u. 5.) vezetőjének négyéves vezetői tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

571/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh Sándorné, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csudapók Óvoda (ll 04 Budapest, 
Mádi u. 127.) vezetőjének négyéves vezetői tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

572/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuhn András, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 
Budapest, Harmat u. 196-198.) vezetőjének négyéves vezetői tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 

A napirend 33./ tárgya: Javaslat céltartalék felszabadítására a szociális alapellátások II. 
félévi működtetésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló. Kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

573/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 74 658 eFt 
összeget felszabadít a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a szociális 
alapellátások 20 ll. II. félévi működtetésére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

574/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 8 918 eFt 
összeget felszabadít a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által működtetett, átmeneti 
elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóháza részére a 20 ll. II. fél évére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Kőbányai Nonprofit Kft. vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 34./ tárgya: Javaslat a Törekvés Sportegyesület támogatási 
megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

575/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari úti 
Törekvés Sporttelep működési költségeinek támogatása tárgyában a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés Sportegyesület között 2011. március 24-én 
kötött támogatási megállapodás módosítását jóváhagyja. (A megállapodás módosítása a 
jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. július l. 
kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

A napirend 35./ tárgya: Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal történő 

együttműködésre 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Tóth Balázs: Nagyon pozitív, hogy Kőbánya ismét támogatja a sportot, csak arra igyekszik 
felhívni a figyelmet, nehogy elcsússzanak abba az irányba, hogy indokolatlanul nagy pénzeket 
költenek a versenysportra, ami esetleg a tömegsport rovására megy. Tartózkodni fog a 
szavazásnál, mert fél az egyensúly felborulásától a versenysport irányába. 

ELNÖK: Semmiképpen nem szeretné, ha az élsport, versenysport irányába menne a 
támogatásuk döntő hányada. Az előterjesztésben is szerepel, hogy az utánpótlást célozzák 
meg. 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatai: 
• ár, ellenérték arányban legyen: A Ferencvárosi torna Club vállalja, hogy a 

sportcsarnokot évi egy alkalommal ingyenesen a Kőbányai Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja, 

• sportversenyekre az atlétika pályát évente kétszer a Kőbányai Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja, 

• a Ferencvárosi Torna Club népligeti uszodájában heti tíz órában legalább két pályát, 
vagy a kismedencét biztosítja. 

V él eménye szerint ezen feltételekkel a szerződés vállalható és azt a célt is elérik, hogy a 
kerületi diáksport is jelenjen meg. A Bizottság javasolja, hogy ezzel a három ponttal kerüljön 
kiegészítésre az együttműködési megállapodás. 

Élő Norbert: Az elhangzott kiegészítésekkel tudják támogatni a határozati javaslatot. 

Tóth Balázs: Jelzi, hogy a módosító indítványokkal számára is elfogadható az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat. 

ELNÖK: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatai beépülnek az 
együttműködési megállapítás ba. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

576/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Torna Clubbot a 2011. évben- együttműködési megállapodás keretében- 15 millió forinttal 
támogatja a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására a 3.) 
pontjának alábbi kiegészítésével együtt: 

a Ferencvárosi Torna Club a népligeti uszoda használatát térítésmentesen 
biztosítja a kőbányai iskolák részére hetente l O órában, 2 sávban, 
a Ferencvárosi Torna Club az Önkormányzat részére évente két alkalommal 
térítésmentesen biztosítja az atlétika pályát kerületi sportrendezvényekre, 
a Ferencvárosi Torna Club az Önkormányzat részére évente két alkalommal 
térítésmentesen biztosítja önkormányzati rendezvényre a népligeti sportcsarnokot. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 

A napirend 36./ tárgya: Javaslat a X. kerület Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: A napirendi ponttal kapcsolatban állampolgári levelet kaptak, melyet minden 
képviselőtársa megkapott. (Az állampolgári levél a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az együttműködési megállapodás 2. pontjából 
javasolja az "elsősorban" szót kihagyni, és a 3. pont utolsó sora egészüljön ki: "minden" 
rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosít. 

Tóth Balázs: Javasolta, hogy a közterületek ellenőrzésénél a játszóterek kerüljenek be azon 
területek közé, amelyeket a polgárőrségnek figyelnie kell. 

ELNÖK: Az együttműködési megállapodás 4. pontja kiegészül: "Támogatott különös 
figyelmet fordít a közterek, játszóterek és parkok védelmének a biztosítására. 

Tóth Balázs: Jelzi, hogy valamennyi polgárőrséggel szeretnék felvenni a kapcsolatot és jövőre 
velük egyeztetve felmérni, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a lakosságnak, illetve a 
közrend biztosítására. 

Tokody Marcell Gergely: Támogatja, hogy üljenek le több polgárőr szervezettel, nézzék meg, 
hogy ki, mit tud vállalni, ha úgy tetszik, legyen verseny közöttük. Azokkal kell 
együttműködni, akik a legjobbat, a legtöbbet tudják nyújtani. 

Élő Norbert: Kiosztásra került Balázs Péterné állampolgári levele, amelyben elmond 
mindenféle vádakat és nincs mellette az önkormányzat véleménye. Ki lesz vizsgálva? 

ELNÖK: Balázs Péterné a napirend keretében szeretett volna hozzászólást tenni, de nem tudta 
megvárni a napirendi pont tárgyalását. Ahhoz, hogy a képviselő-testület megismerhesse az 
állampolgár véleményét, mindenki számára kiosztották. Mindenki értékelje saját álláspontja, 
véleménye, tapasztalata szerint. 
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Radványi Gábor: Az állampolgári levélben az szerepel: "Mint Sibrik telepi lakos 
lakótársaimmal együtt több alkalommal szerettem volna segítséget kémi a Wolf csoport 
vezetőjétől, Orosz Tibortól, aki ezt kategorikusan megtagadta." Nem tudják, hogy mire kért 
segítséget? Az a kérdés, hogy tiszte-e a Wolf polgárőrségnek ebben a kérdésben segítséget 
nyújtani, de ez számára nem derül ki. A levéllel kapcsolatban a nyilvánosságot biztosították, 
de véleménye szerint nem lenne jó, ha bárki, képviselőkkel olvastatna fel levelet a 
későbbiekben se. 

Élő Norbert: Fontosnak tartaná, hogy Polgármester úr reagáljon, mert a levélben nagyon sok 
komoly vád megfogalmazódik Egy részére Orosz úr már válaszolt a meghallgatása 
alkalmával. Ha úgy ítélik meg, hogy ez egy állampolgári bejelentés, és tudják, hogy ez nem 
így van, akkor azt kell mondani, hogy nem így van, nem foglalkoznak vele. Ilyen esetekben 
azt javasolja, mielőtt valaki vádaskodni kezd nyilvánosan, akkor hívják meg a másik felet is, 
hogy legalább tudjon reagálni, vagy osszák ki az ő véleményét is. Kéri, hogy a következő 
testületi ülésre kerüljön a képviselők elé olyan anyag, amely tételesen cáfolja ezt a levelet, 
akkor részükről le van zárva. 

ELNÖK: Azt gondolja, hogy amit az Önkormányzat tehetett, megtette, kiosztotta az 
állampolgári levelet. Nyilván nem fogják azt a gyakorlatot bevezetni, hogy a leveleket 
felolvassák. Egyébként bármely állampolgár a képviselőkhöz fordulhat, levelet írhat, nem 
tisztük ebben bíróként szerepeini és vizsgálni, hogy ezek az állítások mennyire helytállóak, 
azonban más módon vizsgálniuk kell a Wolf Polgárőrség működését. A legfőbb garanciális 
elemet mindig a rendőrséggel történt együttműködés jelenti, illetve a rendőrség véleménye, 
hiszen a napi együttműködés velük valósul meg. A képviselő-testület korábbi határozata is 
arról szólt, hogy csak azon polgárőrséggel szerződnek, amelyek a rendőrséggel tudnak 
együttműködési megállapodást kötni. 

Agócs Zsolt: Balázs Péterné a Sibrik lakótelep egyik felének az egyik meghatározó embere, 
aki vállalja a nevét, arcát és a címéta véleményéért. A lakosság részéről jogos igény, hogy a 
közpénzből fizetett polgárőrség nemjárhat el diszkriminatívarr semmilyen esetben. 

Tokody Marcell Gergely: Határozati javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állampolgári levélben szereplő állítások 
valóságtartalmát ki kívánja vizsgáltatni. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 

ELNÖK: Először arra fog szavazni a képviselő-testület, hogy az elhangzott három módosító 
javaslatot befogadják-e. Az együttműködési megállapodás 2. pontjából az "elsősorban" szó 
kerüljön ki, a 3. pont utolsó sorába kerüljön be "minden" járőr mellé, és a 4. pontba kerüljön 
be a ,Játszóterek" is. 

Révész Máriusz: Kéri, külön szavazzanak a javaslatokról, mert arra a javaslatra, hogy minden 
rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosítsanak, ezt előírhatják, de ha nincs annyi emberük, 
nem tudja, hogy ezt előírhatják-e. 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak a javaslat befogadásáról, vagyis a 2. pontra az "elsősorban" szó 
elhagyására, valamint a 4. pontba bekerül a játszóterek szó. 4/5-ös többség szükséges. 

577/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja azt a 
képviselői indítványt, mely szerint a X. kerület Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodás módosítás-tervezetének 2.) pontjából kerüljön törlésre az 
"elsősorban" kifejezés, valamint a 4.) pont idézőjelében lévő szöveg az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"Támogatott különös figyelmet fordít a közterek, játszóterek és parkok védelmének a 
biztosítására. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, befogadják-e, hogy a 3. pont kiegészüljön ( .. ) "minden" 
rendőrjárőr mellé ( .. ). 

578/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 4/5-ös 
szavazati arány hiányában - nem fogadja be azt a képviselői indítványt, mely szerint a X. 
kerület Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
módosítás-tervezetének 3.) pontjának második mondata az alábbiak szerint kerüljön 
kiegészítésre: 

Támogatott akként látja el a vállalt feladatot, hogy a fenti 6 körzetben minden 
rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosít. 

ELNÖK: Kéri, hogy a képviselő-testület által 4/5-ös szavazati aránnyal befogadott két 
módosító javaslattal együtt szavazzanak az együttműködési megállapodás elfogadására. 

579/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület 
Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást módosítja- az 
577/2011. (VI. 16.) önkormányzati határozatával befogadott módosítások elfogadásával-és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 
Határidő: 2011. június 24. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jogi Csoport 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra a képviselő javaslatra, hogy Budapest főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az állampolgári 
levélben foglaltakat vizsgáltassa ki. Nyilván erről tájékoztatást kell adnia, ha a képviselő
testület elfogadja a javaslatot. 

580/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l O igen, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert Balázs Péterné által a képviselő-testület részére benyújtott levélben foglaltak 
ki vizsgálására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: aljegyző 

A napirend 37./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának megbízására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

581/2011. (VI. 16.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1105 
Budapest, Előd utca 1., cégjegyzékszáma: 01-09-921169) könyvvizsgálói feladatainak 
ellátásával 2012. május 31. napjáig, de legfeljebb a végelszámolás befejezéséig terjedő 
időtartamra Zámboriné Vizi Olgát (kamarai tagsági száma: 001409, címe: 2040 Budaörs, 
Fodros u. 15/a., an.: Soltész Olga) bízza meg 30 OOO Ft+ áfa/hó- változatlan- összegű havi 
díjazásért. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételérc. 
Határidő: 2011. június 16. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője ill. végelszámolója 
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A napirend 38./ tárgya: Döntés a Gazdasági Bizottság felfüggesztett 287/2011. (V. 18.) 
határozatával kapcsolatban: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ működéséhez szükséges nélkülözhetetlen 
beruházások forrásának biztosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A problémát az jelentette, hogy a Gazdasági Bizottság hozott egy határozatot, 
amelyben a polgármester kerete fölött rendelkezett. A bizottságnak nincs rendelkezési 
jogköre, ezért került a képviselő-testület elé a felfüggesztett határozat. Nincs hozzászóló, kéri, 
szavazzanak a határozati j avaslatra. 

582/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a benyújtott 
árajánlatokalapján-bruttó 2 569 OOO Ft-ot biztosít, megállapodás keretében, a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ részére, az elektromos főkapcsolóház cseréjére, a 
csatorna javítására és a vészvilágításhoz szükséges akkumulátorok cseréjére a képviselő
testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás 

költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében 
végrehajtására és annak a 
a szükséges intézkedések 

megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ igazgató j a 

A napirend 39./ tárgya: A Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium 
által rendezett nemzetközi sporttalálkozó lebonyolításának 
támogatása 
Előterjeszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozatijavaslatra. 

583/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
28.) által rendezett nemzetközi sporttalálkozó megszervezéséhez l OOO OOO Ft-ot biztosít a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére, a gimnázium költségvetési 
támogatásának emelésével. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 40./ tárgya: Forrás biztosítására a Kőbányai KÖKERT Non-profit 
Közhaszn ú Kft.-től áthelyezett dolgozók juttatására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Somlyódy Csaba: Felhívja a figyelmet, hogy a 2./ határozati javaslatban elírás történt, ugyanis 
a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központhoz 2 fő kerül. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

584/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Non
profit Közhasznú Kft.-nél 2011. június 30-áig alkalmazott, 2011. július l-jétől 
közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók illetményére és béren kívüli juttatásaira 
4 312 570 Ft-ot biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére az 
alábbi megosztásban: 

- Kőbányai Sportközpont: 3 089 965 Ft 
- Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ: l 222 605 Ft 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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585/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ álláshelyeit két fő létszámmal bővíti. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 41./ tárgya: J avaslat a Sze nt László Király Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a támogatási összegért cserében Kőbánya fellesz-e tüntetve, mint 
támogató? Amennyiben nem, javasolja, hogy ezzel mindenképpen éljenek. 

ELNÖK: Minden támogatásnál kötnek megállapodást, amelyben természetesen a javaslatot 
tudják rögzíteni, egyébként minden esetben ez a gyakorlat. Kéri, szavazzanak a határozati 
j avas latra. 

586/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
Király Alapítvány számára - az 1956-os forradalom 55. évfordulója emlékére írt könyv 
kiadása céljából - 500 OOO Ft támogatást nyújt a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 42./ tárgya: Javaslat kőbányai közéleti roma rádió támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
határozati javaslata alapján, amelyben azt kérik, hogy ez a rádió az ő felhívásaikat, híreiket és 
közleményeiket is közzétegye, szerepeljen az együttműködési megállapodásban. 

Révész Máriusz: Ez felvetődött a bizottsági ülésen is, Lakatos úr elmondta, hogy a hírek közé 
ezt ők is beleértik 

ELNÖK: Azt gondolja, hogy ezt a javaslatot nem kell a határozati javaslatba belefoglalni. 
Kéri munkatársait, jegyezzék fel, ha megkapja a támogatást a roma rádió, akkor a szerződést 
ez alapján állítsák össze. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

587/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a működési célú 
általános tartalékkerete terhére- bruttó 520 OOO Ft összeggel támogatja Lakatos László Rom
óra című rádiós magazinműsorát, 2011. júliustól 2011. decemberig terjedő időszakra, a 
Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft-vel kötött megállapodás alapján. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szünet 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

A napirend 43./ tárgya: Javaslat a börtönoktatás fenntartására 
Előterjeszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Révész Máriusz: Határozati javaslata: a Börtön igazgatójának válasza ismeretében a 
börtönoktatást a továbbiakban a Kőbányai Önkormányzat nem kívánja biztosítani. 
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ELNÖK: Felhívja a figyelmet, ha nem hoznának határozatot minderről, akkor sem történne 
semmi. Kéri, szavazzanak arra, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön Igazgatójának levele 
alapján, melyben jelzi, hogy nem tudja vállalni a börtönoktatással kapcsolatos feltételeket, a 
Kőbányai Önkormányzat nem kíván szerződést kötni. 

588/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Budapesti 
Fegyház és Börtön Parancsnokának levele alapján- a börtönoktatást nem kívánja támogatni, 
mivel az intézet a jövőben az oktatási tevékenység előirányzatból történő finanszírozásra 
kötelezettséget vállalni nem tud. 

A napirend 44./ tárgya: Javaslat a Felnőttek Általános Iskolájának jogutód nélküli 
megszüntetésére 
Előterjeszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Különböző szakvéleményeket kértek minisztériumtól, KormányhivataltóL A 
Képviselő-testület felkérte jegyző urat, kérjen állásfoglalást a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ vezetői kinevezéséhez. Megérkezett a NEFMI állásfoglalása, amely 
jegyző úr álláspontjának adott helyt. Köszönti Mészáros Ferenc igazgató urat, aki 
hozzászólási jegyet töltött ki. (Afelszólalási jegy a jegyzó'könyv 7. mellékletét képezi.) 

Mészáros Ferenc: Két évvel ezelőtt kapott öt évre szóló megbízást a Felnőttek Általános 
iskolája intézményvezetői feladatainak ellátására. Akkor a FIDESZ frakció is megszavazta a 
kinevezését, most mégis úgy látják jónak, ha bezárják az iskolát. Nem gondolja, hogy javítani 
fogják Kőbánya közoktatását akkor, ha megszüntetik a Felnőttek Általános Iskoláját. A 
legnagyobb vesztesei azok a felnőtt korú kőbányaiak lesznek, akik még be sem iratkoztak az 
intézménybe. Közismert, hogy kétszámjegyű azoknak a kőbányai lakosoknak a százalékos 
aránya, akik nem rendelkeznek befejezett 8 általános iskolai végzettséggel. Az ő 

életperspektíváikat rontják ezzel a döntéssel. Ha nő az elkeseredett, kilátástalan sorsú emberek 
száma, akkor a többszörösét kell majd költeni családsegítő és gyámügyi feladatok ellátására, a 
rendőrség megerősítésére és hasonló dolgokra. Nem spórolnak meg tehát semmit, csak 
átrendezik a kiadásokjogcímeit és rontják a kőbányaiak komfortérzetét Az elmondottak miatt 
elhamarkodott, hibás döntésnek tartja az iskola bezárását. A legnagyobb problémája mégsem 
ezzel van, hanem a törvénytelenségekkel, amelyek az intézmény bezárását végigkísérik A 
végleges előterjesztést például a döntés előtt 15 nappal az érintettek tudomására kell hozni, 
időt hagyva a vélemények kialakítására. Esetükben ez nem így történt. Önöknek azt is tudni 
kell mielőtt döntenek sok ember sorsáról, hogy a közoktatási törvény l 02. § (ll) bekezdése 
értelmében a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 
munkanapjáig hozhat döntést nevelési-, oktatási intézmény megszüntetéséről. A törvény 84. 
§-a rendelkezik a semmisség megállapításáról is, tehát a döntés érvényteleníthető. Mindezek 
miatt tisztelettel arra kéri a képviselő-testületet, vegyék figyelembe az iskolaigazgatók 
munkaközösségének ajánlását és várják meg az új közoktatási törvényt, amely vélhetőerr más 
helyzetet teremt és felértékeli a Felnőttek Általános Iskolájának további tevékenységét. 
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ELNÖK: Jelzi, hogy jelen esetben is kértek állásfoglalást a Kormányhivataltól, és a 
Főosztályvezető asszony azt írja, hogy "álláspontom szerint az Önök tájékoztatása alapján az 
érintett intézmény jogutód nélküli megszüntetéséhez szükséges feltételeket teljesítették." 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A képviselő-testület eddig csak egy elvi döntést hozott az iskola 
bezárásáróL Azt, hogy bezátják vagy sem, igenismost vitatják meg. A kiegészített anyagból 
kiderült, hogy mind a Szülői Munkaközösség, mind a Diákönkormányzat, mind a 
nevelőtestület ellenzi ezt a kérdést, sőt nagyon politikusan fogalmazva lényegében az 
Iskolaigazgatók Munkaközössége is ellenzi. Egyedül, akiknek kikérték a véleményét a 
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat ért vele egyet. Mindehhez hozzáteszi, hogy 
senkinek nem tudnak a nevelőtestületből állást ajánlani. Az anyagban szereplő azon mondat: 
"a befogadó intézmény vállalja az általános iskolai bizonyítvány kiadását (5. számú 
melléklet)", ez így nem igaz. A befogadó iskola nem ad ki általános iskolai bizonyítványt, egy 
másik iskolában való vizsgáztatást vállalja, akik a vizsga alapján kiadják az általános iskolai 
bizonyítványt. A szakértő úr véleménye, ami egyébként sajátosan az Esély Iskolával 
kapcsolatban annak a honlapjára támaszkodott- honlapot ő is meg tud nézni, ingyen és nem 
190 OOO Ft-ért- és nagyon csodálkozik azon, hogy egy szakértői vélemény ezen alapuljon. 
Nem biztosítják a tanulóknak ugyanazokat a körülményeket, mint ami az eddigi iskolájukban 
biztosítva volt számukra, de nem biztosítják számukra az utazási költségeket 
Megfontolandónak tartaná azt, amennyiben a képviselő-testület ragaszkodik az iskola 
megszüntetéséhez - amit a maga részéről nem fog megszavazni - vizsgálják meg, hogy 
melyik tanulónak pluszköltség az újonnan kötött együttműködési megállapodás alapján 
bekerülő iskolába való elmenetel, és azt meg kell téríteni. Nem tudja támogatui az iskola 
bezárását, amiről most fog dönteni a képviselő-testület. 

Révész Máriusz: Azt kell mondja, hogy a Kőbányai Önkormányzat széleskörű egyeztetéseket 
folytatott és igen körültekintően járt el ebben az ügyben. Minden egyeztetést, amit a törvény 
előírt, betartottak. A kerületek döntő többsége ilyen iskolát nem tart fenn, hiszen ez a Fő városi 
Önkormányzat feladata. Az Esély Iskola közvetlenül nem ad ki általános iskolai 
bizonyítványt, viszont a Lakatos iskolával szerződéses viszonyban áll és az Esély Iskolában 
felkészítik a gyerekeket és a Lakatos Iskola vizsgáztatja őket és adja ki számukra- kérésére
a bizonyítványt. Több kerületi gyereknek az Esély Iskola könnyebben megközelíthető, mint a 
Keresztúri úti Iskola. Az iskolák számára azért is volt bizonyos szempontból vonzó ez az 
iskola, mert nem tartották be teljesen a törvényi előírásokat, 16 év alatt iskolákból gyerekeket 
nem lehetett volna ideküldeni. Véleménye szerint nekik a gyerekek érdekeit kell nézni. Azok 
a gyerekek, akik a legmagasabb szintű képzésre lennének rászorulva, elég kínos olyan 
iskolába járniuk, ahol a tantárgyak jelentős részét nem a megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező tanár tartja. Véleménye szerint nemcsak anyagi, hanem szakmai megfontolásból is 
ez a döntés, amit meghoz a képviselő-testület mindenképpen indokolt. 

Élő Norbert: Véleménye szerint azt az elvi döntést érdemes lett volna meghozni, hogy 
Kőbányán szükség van egy ilyen iskolára, és inkább fejleszteni kellett volna, mint 
megszüntetni. Nem érti, hogy anyagi megfontolásból miért kell megszüntetni? Elfogadja, 
hogy a FIDESZ úgy döntött, nincs szükség arra, hogy tanítsák az embereket. Nem kaptak 
választ arra a jogi kérdésre, ha május 31-éig nem hozza meg a képviselő-testület ezt a döntést, 
akkor szabályos-e egyáltalán? Kéri, szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe, hogy ez miért 
jogszerű. Hat embert úgy küld el az önkormányzat, hogy nem biztcsít semmiféle lehetőséget. 
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Most már 250 felett van a FIDESZ által kirúgottak száma, nemhogy nőne a foglalkoztatottság, 
hanem csökken. 

Weeber Tibor: Természetesen megnézték mindenkinél, hogy tudnak-e állást ajánlani, ez még 
a nyár folyamán is változhat, amennyiben nem tudnak, akkor a törvény előírja, hogy 
végkielégítést kell fizetni. Szó sincs arról, hogy bármiféle törvénytelenség történne, minden 
esetben jogszerűen fognak eljárni. Azt gondolja, hogy egy iskolabezárás az egy folyamat. Az 
elején egy határozott döntés született: "A képviselő-testület jogutód nélkül meg kívánja 
szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére." Az egyeztetési folyamatok megtörténtek Most igazából a döntések folyamatát 
zárják le, illetve azt a folyamatot, amelyben az intézkedések megtétele is megtörtént már 
közben. Szó sincs arról, hogy ettől kezdve Kőbányán, aki tanulni akar, nem tudja ezt 
megvalósítani. 

Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, hogy arról döntött a képviselő-testület, hogy meg fog 
szűnni, arról nem döntöttek, hogy mikor, hogyan. Véleménye szerint jogilag nem lehet 
megszüntetni augusztus 31-ével, mert a döntéstmost hozza meg a képviselő-testület. Erre jogi 
választ kér. 

Dr. Pap Sándor: A tavalyi évben 357 közfoglalkoztatott volt a KŐKERT Kőbányai Nonprofit 
Kft.-nél, a félév előtt 300 ember munkalehetősége biztosítva van. Tudomásul kell azt is venni, 
hogy a munka feltétele, hogy legyen mit dolgozni. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, ne térjenek el az adott napirendi ponttóL Egy igazi 
kérdés van, hogy miért nem inkább jobbítani, megerősíteni akarják ezt az intézményt, mint 
megszüntetni. Erről kellene inkább beszélni. 

ELNÖK: A jelenleg hatályos oktatási jogszabályok ezt a fajta oktatási formát nem ismerik, 
nem ismerik el, illetve nem az önkormányzat feladatává tesznek bizonyos dolgokat. 

Dr. Szabó Krisztián: Összefoglalja röviden a jogi helyzetet. Február 17-én született az a 
döntés, amelyet Weeber Tibor alpolgármester úr az előbb felolvasott. Ez a döntés, a határozat 
szövege kétség kívül nem egy szerenesés megfogalmazású szöveg, ugyanakkor az 
egyértelműen kiolvasható belőle, hogy a megszüntetés iránti döntést a képviselő-testület 
meghozta. Valóban nem szerepel ebben a megszüntetés dátuma és az egyéb feltételek, 
ugyanakkor szerepel benne az a felhívás, amely szerint a Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Értelemszerűen az intézmény 
megszüntetésére vonatkozó döntés olyan módon születhet meg, hogy annak a teljesülésének a 
feltétele különböző egyeztetési eljárások és szakértői eljárások lefolytatása, ezek 
megtörténtek, kétség nem fér ahhoz, hogy a közoktatási törvény rendelkezéseinek 
megfelelően az egyeztetési és véleményezési eljárások végbementek, ennek a megtörténtéta 
Kormányhivatal is elismerte. 
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Ez a februári döntés a szándékot álláspontja szerint egyértelműen kifejezi, a jelenlegi 
képviselő-testületi határozat szerinti döntés pedig ezt a döntést kiegészítve meghatározza azt 
az időpontot, amelyre a megszüntetés vonatkozik, illetve a megszüntetésnek a költségvetési 
szerv megszűnését eredményező jogi aktusát hozza létre azzal, hogy a képviselő-testület a 
megszüntető okiratot ezzel a határozattal kiadja. Álláspontja szerint a megszüntetésről szóló 
képviselő-testületi döntés joghatályosan megszületett február 17-én, ez a mostani döntés ezt 
kiegészítve egy dátumot határoz meg, illetve a költségvetési jogi okirati alapját hozzáteszi 
ehhez a februári döntéshez, ez a megszüntető okirat. Annak értelmében, hogy a határozat 
szövegéből tisztábban láthatóvá váljék, hogy a februári döntéssel ennek milyen összefüggése 
van, Polgármester úr előbbi megjegyzése alapján tenné azt a javaslatot a képviselő-testület 
felé, hogy egészüljön ki az 1./ határozati javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, keresztúri 
út 7-9.) a 96/2011. (II. 17.) határozata alapján 2011. augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül 
megszünteti és az intézmény megszüntető okiratát a 4. melléklet szerinti tartalommal kiadja. 

Élő Norbert: Módosító javaslata az 1./ határozati javaslathoz: 2012. augusztus 31-ei hatállyal 
szüntetik meg a Felnőttek Általános Iskoláját. Új határozati javaslat: a polgármester vizsgálja 
meg még egyszer, hogy az 5 fő részéremilyen foglalkoztatási lehetőséget tud biztosítani. 

Révész Máriusz: Évente a közoktatási szférából nem hat ember távozik, nem hat embert 
küldenek el, a gyermeklétszám csökkenés miatt évente ez a szám sokkal nagyobb. A 
következő évben sem hat ember fog a közoktatás szférájából eltávozni, hanem ennél sokkal 
több. Azon is el kell gondolkodni, hogy itt most vállalják ezt a kötelezettséget, a többieknél 
miért nem. Az Oktatási Iroda mindent meg fog tenni, hogy azok, akik ebből az iskolából 
kikerültek és azok, akik más iskolából kikerültek, azok is lehetőség szerint kapjanak 
Kőbányán állást. Azt is el kell fogadni, hogy vannak foglalkoztatási gondok a közszférában, 
amit nem fognak tudni megoldani. Nem az a megoldás, hogy a Polgármesteri Hivatalba és az 
iskolákba felvesznek még 150 embert, mert ez nem vezet sehova. 

Mészáros Ferenc: Jegyző úr elmondta, hogy a képviselő-testület februári határozatát tekinti 
döntésnek, ami május előtt van, és ilyen szempontból az jónak tűnik. Ismerteti a l 02. § (3) 
bekezdését: a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével összefüggő döntése előtt 
köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskola szülői 
szervezetének, diákönkormányzatnak stb. a véleményét. Ha februári a döntés, az azért 
törvénytelen, mert egyeztetés nélkül született meg. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak először Élő Norbert képviselő módosító javaslatára, vagyis az 1./ 
határozati javaslatban a 2012-es dátum szerepeljen. 

589/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5 igen, 12 ellenszavazattal, l tartózkodással) 



61 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja be 
azt a képviselői indítványt, mely szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) a képviselő
testület 2012. augusztus 31-ei hatállyal szüntesse meg, jogutód nélkül. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak Jegyző úr módosító javaslatára, amely az előterjesztésben 
szereplő 1./ határozati javaslatot módosítja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, Keresztúri 
út 7-9.) a 96/2011. (II. 17.) határozata alapján 2011. augusztus 31-ei hatállyaljogutód nélkül 
megszünteti és az intézmény megszüntető okiratát a 4. melléklet szerinti tartalommal kiadja. 

590/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.)- a 96/2011. (II. 17.) önkormányzati határozata alapján- 2011. augusztus 
31-ei hatállyal jogutód nélkül megszünteti és az intézmény megszüntető okiratát a 4. melléklet 
szerinti tartalommal kiadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos további lépéseket tegye meg. 
Határidő: 20 ll. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő 
határozati j avaslatokra. 

591/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a megszűnő 
Felnőttek Általános Iskolája (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) igazgatóját, hogy a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Felnőttek 
Általános Iskolájának 2011. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán -
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványok 
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visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" 
megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemeléséveL 
Határidő: 2011. szeptember l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

593/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ESÉL Y Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és 
Gimnázium fenntartójával, a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványával a - Felnőttek 
Általános Iskolájának 2011. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán az 
iskolával jogviszonyban álló tanulók ellátásával kapcsolatos - közoktatási együttműködési 
megállapodást kösse meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

594/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Altalános Iskolája jogutód 
nélküli megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására az előterjesztés 7. mellékletben 
foglalt ütemterv szerint kerüljön sor. (Az ütemterv a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2011. szeptember l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr javaslatára, melyben a 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy az 
iskola diákjai utazási támogatásban részesüljenek. 

595/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5 igen, 5 ellenszavazattal, 8 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatban - nem kéri fel a polgármestert annak vizsgálatára, hogy az 
iskola diákjai utazási támogatásban részesüljenek. 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
intézményben foglalkoztatottak kőbányai továbbfoglalkoztatásának lehetőségét vizsgáltassa 
meg. 

596/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatban - felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg az 5 fő 
továbbfoglalkoztatásának lehetőségét. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

A napirend 45./ tárgya: Kőbányai logopédiai ellátás biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

597/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fekete István 
Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévre engedélyezett 53,54 pedagógus álláshelyből hat 
logopédiai álláshelyet 2011. szeptember l-jétől - munkáltatói jog tekintetében- áthelyez a 
Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgálati 
Központ logopédiai hálózatába. 

598/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmat Általános 
Iskolában a 2010/2011-es tanévre engedélyezett 57,57 pedagógus álláshelyből öt logopédiai 
álláshelyet 2011. szeptember l-jétől - munkáltatói jog tekintetében- áthelyez a Komplex 
Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgálati Központ 
logopédiai hálózatába. 

599/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 
l-jétől a Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgálati Központ 2010/2011-es tanévre engedélyezett 69,6 pedagógus álláshelyét 11 
logopédiai álláshellyel bővíti. 

600/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- az 597-599/2011. 
(VI. 16.) önkormányzataiban foglalt döntések alapján- felkéri polgármestert a költségvetés 
átcsoportosítása tekintetében további intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

humán szak területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 46./ tárgya: Javaslat a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgáltató 
Intézet kerületi szakszolgálati ellátásának támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

60112011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

• a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgálatot a kerületi szakszolgálati ellátáshoz 3 OOO OOO Ft támogatásban, 

• a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgáltató Intézetet a kerületi szakszolgálati 
ellátáshoz 3 OOO OOO Ft támogatásban részesíti a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 48./ tárgya: A 2011/2012-es tanév előkészítése 
Előteri eszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

602/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Aprók Háza Óvoda Sárga csoport, 
Rózsaszín, Narancssárga, Világoszöld, Világos barna, Lila, Bordó, Zöld csoportjaiban a 
maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

603/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Bóbita Óvoda Rózsaszín Delfin, 
Kék Méhecske, Zöld Teknőc, Sárga Süni, Piros Katica csoportjaiban a maximális létszámtól 
való eltérést 20%-kal. 

604/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Csodafa Óvoda Narancs, Kék 
Pillangó, Zöld Alma, Piros Tulipán, Napsugár, Barna Mackó csoportjaiban a maximális 
létszámtól való eltérést 20%-kal. 

605/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Csodapók Óvoda Kék pillangó, 
Sárga csibe, Zöld béka, Piros katica csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%
kal. 

606/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Gépmadár Óvoda Emeleti l, Emeleti 
2, Emeleti 3, Földszinti l, Földszinti 4 csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 
20%-kal. 

607/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Gesztenye Óvoda Sárga, Piros, Zöld 
csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 
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608/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Gézengúz Óvoda Kék csoportjaiban 
a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

609/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Gyermekek Háza Óvoda Kék 
pillangó, Piros Katica csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

610/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( igen szavazattal, tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Hárslevelű Óvoda Kék, Piros, Sárga, 
Zöld csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

611/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Kékvirág Óvoda Mirci cica, Süni, 
Vackor csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

612/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Kincskeresők Óvoda Piros, 
Szivárvány, Zöld, Sárga, Kék csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

613/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Kiskakas Óvoda Cica, Pillangó, 
Mókus, Katica csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

614/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Mászóka Óvoda Zöld, Piros, Fehér, 
Kék, Lila csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 
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615/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Mocorgó Óvoda Süni, Maci, 
Pillangó, Cica csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

616/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Rece-fice Óvoda Sárga, Kék 
csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

617/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
nevelési évre engedélyezi a Budapest Főváros X. kerület Zsivaj Óvoda Piros és Kék 
csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

618/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Bem József Általános Iskolában az alábbiak szerint 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
l. a 2.a 
5.a 4.a 
8.a 

619/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Fekete István Általános Iskolában az alábbiak szerint 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
l. c 3.a 
3.b 
3.c 
4.a 
4.b 
4.c 
5.b 
8.a 
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620/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Harmat Általános Iskolában az alábbiak szerint 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
2.a 
2.b 
2.c 
3.a 
4.c 
5.b 

621/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában (Bánya u. 32.) az alábbiak szerint engedélyezi a maximális létszámtól 
való eltérést: 

20% 20+ 10% 
l. a l. b 
2.a 2.b 
3.a 
3.b 
4.a 
4.b 
7.b 

622/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában (Üllői út 118.) az alábbiak szerint engedélyezi a maximális létszámtól 
való eltérést: 

20% 20+ 10% 
2.c 
3.c 

623/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre Budapest Főváros X. kerület Kada Mihály Általános Iskolában az alábbiak szerint 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 
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20% 20+ 10% 
l. a 2.a 
l. b 
2.b 
3.a 
3.b 

624/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Keresztury Dezső Általános Iskolában az alábbiak 
szerint engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
2.b 
3.a 
3.b 

625/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Kertvárosi Általános Iskolában az alábbiak szerint 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
3.a 
5.a 
5.b 
6.a 
7.a 

626/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában az alábbiak szerint engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
2.c 2.b 
8.b 3.b 

4.b 
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627/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Szervátiusz Jenő Általános Iskolában az alábbiak 
szerint engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
2.b 
3.a 
3.b 

628/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Szent László Általános Iskolában az alábbiak szerint 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: 

20% 20+ 10% 
l. a 3.t 
2.a 
2.t 
2.z 
3.a 
3.z 
4.a 
4. t 
4.z 
7.a 

629/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
2011112-es tanévben a Budapest Főváros X. kerület Harmat Általános Iskola ötödik 
évfolyamán a logopédiai osztály megszűnjön és az évfolyamon három normál integrált 
osztály alakuljon ki. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 16. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

630/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Bem József Általános Iskolában a 4.a és a 8.a 
osztályokban 21,5 óra csoportbontást engedélyez. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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2011. június 16. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

63112011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Fekete István Általános Iskolában a 3.a és 8.a 
osztályokban 21,5 óra csoportbontást engedélyez. 
Határidő: 2011. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

632/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/12-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Keresztury Dezső Általános Iskolában engedélyezi a 
harmadik első osztály számára egy plusz napközis csoport indítását. 
Határidő: 2011. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

633/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában engedélyezi a 8.b. osztályban a csoportbontást. 
Határidő: 2011. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: jegyző úrral megbeszélték, hogy ennek egy határozati javaslatnak kell lennie, így is 
lesz a jövőben 
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A napirend 48./ tárgya: Tájékoztató az önkormányzat által egy éven túl bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, illetve az egy éven túli 
időre kiadott közterület-használati engedélyekről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Az előterjesztéshez kiegészítés készült, amely tartalmazza a fajlagos díjakat, 
díjhátralékokat 

Élő Norbert: Az volt a kérés, hogy egyrészt tátják fel a négyzetmétereket, mennyiért adják 
bérbe, dr. Pap Sándor alpolgármester úr pedig azt mondta, hogy azokat fogják felmérni, 
amelyek eltérnek az általános négyzetméteráraktóL Ömlesztve megkapták az anyagot, a 
pótanyagban megkapták, hogy kik a hátralékosok, de nem mindenkit, azt viszont nem, hogy 
melyek azok, amelyek eltérnek az általános feltételektőL Kéri, hogy ezt az anyagot még 
egyszer kapják meg, amelyben az elmondottak szerepelnek. 

Tóth Balázs: Azt a kiegészítést is vátják, hogy az egyes díjhátralékoknál melyek azok, 
amelyek már peresítve vannak. Van egy-két jelentős tétel, szeretnék ezeket nyomon követni. 

Somlyódy Csaba: Nagyon jó ez az irány, de kéri határozati javaslatban elfogadni, hogy 
bizonyos időközönként kapjon tájékoztatást a képviselő-testület erről a tevékenységről. 

Élő Norbert: Azért került be az anyagba a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., mert az anyag része, 
és felsorolja az S l területén az összes bérbe adott területet, helyiséget és a hátralékosokat Azt 
hallotta, hogy az önkormányzat kintlévősége már 300 millió forint körül van. Véleménye 
szerint az egész kintlévőséget érdemes lenne egyben kezelni. Ez alatt érti a távhő 

támogatásokból be nem folyt pénzeket is, amelyeket valakik helyett kifizet az önkormányzat. 

Dr. Szabó Krisztián: Leszögezi, hogy a bérleti szerződésekről szóló tájékoztatót - a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellátott feladat - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szolgáltatta. Az 
előterjesztés tényeket közöl, a tájékoztatásra vonatkozó igényt teljes mértékben teljesíti. A 
közterület-használat önkormányzati hatósági ügy, amelyekkel kapcsolatos döntéseket a 
vonatkozó jogszabályok és belső szabályozók szerint a Polgármesteri Hivatal előkészíti és a 
hatáskörrel rendelkező döntéshozó meghozza. Természetesen ezen döntések meghozatalával -
mióta a hivatalát elfoglalta - kapcsolatban teljes felelősséget vállal. Az előkészítés, a 
végrehajtás is a jogszabályoknak, belső szabályozásoknak megfelelőerr történik, azért bármely 
egyedi ügyben kérésre és pontosan meghatározott, körülírt kérdésre bármikor, bárkinek 
tájékoztatást ad. Ez az anyag a végletekig részletezve borzasztóan rövidre szabott határidőre a 
kollégái éjjel-nappali munkavégzésével kiegészítésre került. A díjh~tralékok teljes egészében 
ebben a táblázatban feltüntetésre kerültek. A táblázatban egyértelműen szerepeinek az 
önkormányzati rendelettől eltérő díjtételek. Ha konkrét üggyel és területtel kapcsolatban 
kérdés van, azt kéri, olyan módon szíveskedjenek a képviselők megfogalmazni, hogy 
egyértelműen a kérdés tartalma megállapítható legyen, és erre természetesen válaszolni 
fognak az SZMSZ-ben meghatározott időben. 
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Kéri a képviselő-testületet, ne hozzon olyan döntést, amivel ellehetetleníti a hivatal 
közterület-használati ügyeket intéző munkatársak munkáját, mert az a szervezeti egység, aki 
ezzel foglalkozik csökkentetett, megfelezett létszámmal dolgozik. A közterület-használati 
ügyek nem csökkentek, ezen a területen egy borzasztó rendetlenség és a múltból rájuk szakadt 
ügyek olyan mennyisége van, amelyek feldolgozása állandó plusz munkaterhet jelent. Annak 
érdekében,hogy a hatósági ügyeket felelősen el tudja láttatni és a kollégái felelősen el tudják 
látni, ahhoz célirányos és értelmezhető kérést és kérdésfeltevést szeretne kémi, amelyre 
válaszolni fognak. Megfoghatatlan felvetésekre nem tudja az előterjesztés előkészítését 

felelősséggel vállalni. 

Révész Máriusz: A közterület-foglalási engedélyek nyilvánosak. Javasolja, hogy az erre 
vonatkozó táblázatot hozzák nyilvánosságra, tegyék hozzáférhetővé az interneten. 

Tóth Balázs: Jegyző úrnak mondja, az hogy milyen fázisban vannak az egyes elmaradások, az 
eredetileg is megfogalmazott cél volt. Ezeket az adatokat is szeretnék látni. 

ELNÖK: Meg kell vizsgálni, hogy az adatok hogyan hozhatók nyilvánosságra, nem biztos, 
hogy ez megtehető. Jegyző úr meg fogja vizsgálni, és szóban tájékoztatni fogja a képviselő
testületet. 

Dr. Szabó Krisztián: El kell választani a hatósági ügyeket és a szerződéseket. A 
szerződéseknél az üvegzseb törvény szerinti értékhatár feletti szerződés törvényben 
meghatározott adatai közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek, azok természetesen 
közzétehetők. A hatósági ügyek esetében ez korlátozottabb, az biztos, hogy személyes 
adatokat nem tehetnek közzé hatósági határozat esetén. Meg fogják vizsgálni. 

Révész Máriusz: A három éven túli szerződésekre gondol, amiről a vita folyik. Véleménye 
szerint ez közérdekű adat. Elfogadja, amit Polgármester úr mondott, hogy a következő 
testületi ülésre ezzel kapcsolatban készül tájékoztató. 

Radványi Gábor: Amennyiben a tartozások névvel kerülnek ki az internetre, előfordulhat, 
hogy egy-két hét csúszás lesz. Azt gondolja, hogy akinek tartozása van, annak a neve, ki kell 
kerüljön. 

Somlyódy Csaba: Rendszeres tájékoztatást kér a közterület-használati engedélyekről 

félévente, negyedévente. 

Dr. Szabó Krisztián: Idővel fel kell állítaniuk egy olyan rendszert, amely ezt folyamatosan 
karbantartott módon tartalmazza, abból bármilyen időpillanatban a tájékoztatás megadható a 
képviselő-testület részére. Ehhez szükség van még egy hosszabb tisztázási időszakra. 
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Révész Máriusz: Támogatja Somlyódy Csaba képviselő úr javaslatát. 

ELNÖK: Határozati javaslat: Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy félévente 
adjon tájékoztatást a képviselő-testület számára az egy éven túli közterület-használati 
engedélyekrőL Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatra, illetve az előbb ismertetett határozati javaslatra. 

634/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
egy évnél hosszabb időre szóló bérleti szerződéseiről, illetve közterület-használati 
engedélyeiről készült tájékoztatást tudomásul veszi. 

635/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a nyilvántartó 
rendszer felállítását követően - felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat egy évnél 
hosszabb időre szóló bérleti szerződéseiről, illetve közterület-használati engedélyeiről 
félévente táj ékoztatassa a testületet. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a rendszer felállítását követően félévente 
polgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetője 

A napirend 49./ tárgya: Kérelem lakáscélú helyiségcsoport lakásállományból való 
törlésére 
Előterjeszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

636/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet 37. § (l) bekezdése alapján a 1107 Budapest, Szállás u. 11/C 
fszt. l. szám alatti, 19 m2 alapterületű, egy helyiségből álló szükséglakást a lakásállományból 
törli. 



75 

Felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartás módosításához a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

2011. július 31. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az Egyebek napirendi pontokat, és 
ezután a zárt ülésen tárgyalandó napirendeket Kéri, szavazzanak a j avas latra. 

637/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
elfogadott napirendjének az 50-54., valamint az 58. pontjában szereplő - bizalmas jelzésű -
előterjesztéseket az ülés végén kívánja tárgyalni. 

A napirend 55./ tárgya: Egyebek: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2011. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről 

ELNÖK: Az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontjában biztosított jogkörénél fogva a 
napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

Tájékoztató a Budapest X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú 
közterület használatával kapcsolatban tett büntető feljelentés 
tárgyában 

ELNÖK: A X. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a feljelentésüket elutasította. 
Arra azonban mindenképpen esély nyílik, hogy kártérítési igényt érvényesítsenek egy eljárás 
keretében. 

Somlyódy Csaba: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy ki a károkozó, vagyis ki ellen teszik 
a feljelentést és mekkora a kár nagysága. 

ELNÖK: Mindezt akkor tudják tisztázni, ha ügyvédi megbízást adnak és a rendelkezésre álló 
anyagokat egy önkormányzattal szerződésben álló ügyvédi irodának feladatul szabják. Az 
anyagok ismeretében majd dönthet a képviselő-testület, hogy ezt a kártérítési pert elindítja-e. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Módosító javaslat: Felkéri a polgánnestert, hogy az önkormányzat 
esetleges kártérítési igényének érvényesítésére adjon ügyvédi megbízást. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra, az elhangzott 
módosítással együtt. 

638/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület használatával kapcsolatban az Önkormányzat által tett 
büntető feljelentés tárgyában adott tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat esetleges kártérítési igényének 
érvényesítésére adjon ügyvédi megbízást. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 

Tájékoztató a Budapest X. ker., Hungária krt. 1-3. szám alatti 
MÁV lakótelep i ingatlanról 

Élő Norbert: Javasolta, hogy a Kolozsvári u. 37-ről is kapjon tájékoztatást a képviselő
testület, mert az is MÁV tulajdon. Kérdezi Polgármester urat, mikor lehet ebből megegyezés? 

ELNÖK: Az önkormányzat képviseletében a megalakulást követően szinte haladéktalanul 
felvették a kapcsolatot a MÁV vezetésével. Megkezdték a tárgyalásokat, azt látják ebben a 
pillanatban, hogy a folyamat megakadt, amit minden rendelkezésükre álló eszközzel 
igyekeznek kimozdítani az álló helyzetébőL A MÁV -val nem egy kérdésről tárgyalnak. A 
Kolozsvári utca is a megoldandó kérdések között szerepel. Napról-napra változik a helyzet, de 
a megoldást ezzel együtt nem lehet látni. 

Somlyódy Csaba: Jó az, hogy csomagban tárgyalnak. Bíztatja a tárgyaló feleket, hogy csak 
így tovább, de most már valamilyen eredményt is kellene látni. 

ELNÖK: Az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontjában biztosított jogkörénél fogva a 
napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

A Bp. X. ker., SaJgótarjáni út 38909 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

639/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi 
Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Budapest X., Salgótarjáni út 20. 
szám alatt található székháza előtti, l 723 m2 közterületi részt 20 ll. július l-jétől határozott, 
5 évre szóló időtartamm használatba adja a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. részére havi 250 OOO Ft + áfa díjért azzal, hogy a használó 
saját költségén a vonatkozó építésügyi szabályozást betartva a használatba vett területet 
lekerítheti, azt beléptető rendszerű sorompóvalláthatja el. 
Egyben a képviselő-testület a 131/2011. (III. 17.) határozatát visszavonja. 
Határidő: 2011. július l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetője 

ELNÖK: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

A napirend 56./ tárgya: Javaslat az Európai Mobilitási Hét programhoz történő 

csatlakozásra 
Előterjeszt ő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Javasolják, 
hogy erre a két programra nevezzen be Polgármester úr, és amellékelt rajzpályázatot pedig az 
oktatási intézmények kapják meg, hátha tudnak vele még foglalkozni. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 

640/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. szeptember 16. és 22. közötti időszakra 
meghirdetett Európai Mobilitási Hét és a 2011. szeptember 22-ei Autómentes Nap 
megrendezéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetője 

A napirend 57./ tárgya: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása Önkormányzatunk ellen 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és hozott 
határozatot, mely eltér az előterjesztésben szereplőtől. 

Révész Máriusz: Ez a levél mindenkit felháborított A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban mindig is odafigyeltek, hogy be lehessen jutni, és akadálymentes 
legyen. Mindig is lehetett ott szavazni kerekes székkel. Ráadásul, aki nem tudott volna 
odamenni, mozgóumával is kimentek volna. Ez teljesen abszurd, mondvacsinált, ilyen 
probléma nincs. Azt fogalmazta meg a bizottság, hogy az észrevételeket köszönik. A 
mozgássérült parkolót ki kell alakítani, fel kell festeni, egyébként az Újhegyi lakótelepen 
közösségi ház van kialakításban, aminél ezekre a szempontokra figyelemmel lesznek. 
Korlátot tesznek a feljáróhoz. 

ELNÖK: Jelzi, hogy hatósági eljárás folyik az önkormányzat ellen, aminek a vegen 
jogkövetkezmény lehet, bírságot is fizettethetnek az önkormányzattal, ezért megfelelő súllyal 
kell kezelni a kérdést. 

Dr. Szabó Krisztián: Kéri, hogy a bizottsági határozatok egészítsék ki az előterjesztésben 
foglaltakat. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat nem véletlenül ilyen szerkezetben 
és ilyen tartalommal született meg, ezek az adatok pontosan az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
eljárás megindításáról szóló végzésben feltett kérdésekre adott válaszok. A végzés, amelyben 
értesíti az önkormányzatot az eljárás megindításáról és az ebben szereplő felhívás a 
bizonyítási eljárás részét képezi. Amit a képviselő-testület a határozatában megfogalmaz, az 
annak a nyilatkozatnak a tartalmát fogja képezni, amit meg tudnak tenni a hatósági eljárásban, 
és amelyet az Egyenlő bánásmód Hatóság a tényállás tisztázása körében eljárás alá vont 
nyilatkozataként fog értékelni. Elképzelhető, hogy a továbbiakban még hiánypótlási felhívást 
bocsát ki. 
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Még ha nem is mindenben felel meg az előírásoknak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ és ezt elismerik és felmutatják azt a szándékukat, hogy a pályázati 
keretben, illetve az Újhegyi Közösség Ház kialakításában hogyan mozdítják elő ezt a 
helyzetet, az sokkal többet ér, mintha nem válaszolnak valamely kérdésre és a hatóság ebből 
azt a következtetést vonja le, hogy nem kívánják megadni a valós választ valamelyik konkrét 
kérdésre. 

Révész Máriusz: Kéri, hogy a 2./ határozati javaslatról külön szavazzanak, mert a maga 
részéről nem fogja megszavazni ilyen formában. Véleménye szerint nincs Budapesten olyan 
művelődési ház, ahol ezek a feltételek teljesülnének. 

ELNÖK: Javasolja, hogy szavazzanak az 1.1 határozati javaslatra. Az előterjesztésben 
szereplő 2./ határozati javaslat helyett a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatára 
szavazzanak és maradjon az eredeti 3./ határozati javaslat. Kéri, szavazzanak egyenként a 
határozati j avaslatokra. 

641/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete álláspontjaszerint 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épülete részben felel meg a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § h) 
pontjában definiált egyenlő esélyű hozzáférés követelményének. Jelenleg nincsen a 
kerületben olyan közművelődési intézmény, mely a törvényben foglaltaknak mindenben 
megfelel, de az Újhegyi lakótelepen egy akadálymentesített közösségi ház kialakítása 
folyamatban van. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa az Egyenlő Bánásmód Hatóságat a 
döntésrőL 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

642/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat eddig is figyelt a fogyatékkal élő személyek 
jogainak érvényesítésére, részükre a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
épületének megközelítése és használata idáig nemjelentett problémát. 
Megköszönve az Egyenlő Bánásmód Hatóság észrevételeit: 

• kijelölésre és felfestésre kerülnek mozgássérült parkolók, 
• a közlekedést segítő korlát az intézménybe való bejutáshoz kialakításra kerül, 
• folyamatban van az Újhegyi lakótelepen egy akadálymentesített közösségi ház 

kialakítása. 
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Egyben felkéri a polgármestert, tájékoztassa az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a döntésrőL 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

643/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben 
pályázni kíván a KMOP 4.5.3-10-11 egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
pályázaton, amennyiben a pályázati lehetőség megnyílik. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

A napirend 58./ tárgya: Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez 
alapítóként való csatlakozásra 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Most kerül megalapításra ez az önkormányzati szövetség. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

644/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

alapító tagként részt kíván venni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének 
megalakításában az előterjesztés melléklete szenntl alapszabály-tervezet 
ismeretében, és mint alapító tag 200 OOO Ft vagyoni hozzájárulást biztosít a 
működés megkezdéséhez, és tudomásul veszi, hogy az összeg forrása a 
polgármester általános tartalékkerete, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szövetség alakuló ülésén igen 
szavazatával támogassa a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 
Alapszabályának elfogadását, 
továbbá felkéri a polgármestert a szövetségben való részvételhez szükséges 
egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jogi Csoport vezetője 
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ELNÖK: Tóth Balázs képviselő úr az egyik bizalmas jelzésű anyaguk zárt ülésén való 
tárgyalását vitatta. Azt jelezte, hogy amikor a napirendi ponthoz érnek akkor vitatják meg ezt 
a kérdést. Kéri, Jegyző urat adjon tájékoztatást, hogyan kell eljárniuk. 

Dr. Szabó Krisztián: Az önkormányzati törvény és annak szabályát átvéve a hatályos SZMSZ 
úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kérdésben zárt ülést 
kell tartani, kivéve akkor, ha az érintett úgy nyilatkozik- Igazgató asszonyt nem látja-, hogy 
hozzájárul a nyilvános üléshez. Ha nincs előzetes nyilatkozat Igazgató asszonytól, akkor 
sajnos a törvény és az SZMSZ nem teszi lehetővé a nyilvános ülés megtartását. 

ELNÖK: Korábban beszélt igazgató asszonnyal erről a kérdésről, bár írásbeli nyilatkozatot 
nem tett, de jelezte, hogy szeretné kémi, hogy a kérdést zárt ülésen tárgyalja a képviselő
testület. 

Révész Máriusz: Kérdezi, hogy a Happy Dog közterület-használati díj mérséklésének a 
kérelmét, miért zárt ülésen tárgyalják? 

Dr. Szabó Krisztián: ismét az önkormányzati törvényben foglalt rendelkezésre tud hivatkozni, 
amelyet a jelenleg hatályos SZMSZ szó szerint átvesz: 12. § (3) bekezdés c. pontja szerint 
önkormányzati hatósági ügy tárgyalása zárt ülésen történik. 

Tóth Balázs: Elfogadja Jegyző úr álláspontját. Remélik, hogy az új Ötv. ezeken módosítani 
fog. 

A napirend 50./ tárgya: Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakások (Halom u. 15., 
Lenfonó u. 4., Tárna u. 4.) bérlők részére történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 51./ tárgya: A Kulcsár Rezső méltányosságból megállapított közterület
használati díj felülvizsgálata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
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A napirend 52./ tárgya: A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület
használati díj mérséklése iránti méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 53./ tárgya: Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., harmat u. 192. 
szám előtti ( 42309/23) hrsz.-ú területre vonatkozó közterület
használati ügyben 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 54./ 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 és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 58./ tárgya: Ambrus Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése és jutalmazása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Az Ötv. 12. §(3) bekezdésének a) pontja alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

ELNÖK: Napirend utáni hozzászólásra jelentkezik dr. Csicsay Claudius Iván frakcióvezető 
úr. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont 
felvételére tesz javaslatot a képviselő-testület következő ülésére: 

l. A képviselői iroda, illetve a párthelyiségek ügyének képviselő-testületi döntésre 
történő előkészítése 

ELNÖK: Felhívja a figyelmet, hogy a Szent László Napi vasárnapi szentmise időpontja 
rosszul szerepel a honlapon, a helyes időpont 17 óra. 

Dr. Szabó Krisztián: Meghívja a képviselő-testület tagjait 2011. június 30-án (csütörtökön) 
délután 1630 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ nagytermében 
tartandó ünnepi apparátusi értekezletükre. Július l-je a Köztisztviselők Napja, remélhetőleg 
hagyományt teremtő módon emlékeznek meg erről a napról, illetve jegyzői dicséret átadási 
ceremónia történik, ezt követően a köztisztviselőket színházi előadással ajándékozzák meg, 
amelyre várják a képviselő-testület tagjait is. 

ELNÖK: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
rendkívüli ülését 2011. július 7-ére hívja össze. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 17.15 óra. 

K.m.f. 
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NYILATKOZAT 

Alulírottak, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai kijelentjük, hogy nem kötünk Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal 
olyan szerződést - az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó szerződések 
kivételével-, amelyben fennáll a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. § b) pontja szerinti hozzátartozónk érdekeltsége. Továbbá kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy haladéktalanul bejelentjük a Képviselő-testületnek, ha az 
önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozásban vagy non-profit szervezetben 
érdekeltséget szerzünk vagy bármilyen tisztséget vállalunk. 

Budapest, 20 ll. június " " 

.......... L.~~\~ .............. . 
Kovács Róbert 

7Z ............ fJP· Sá;;d;;...... . .... 
alp,J;ármester 

................ likJt;;·················· 
képviselő 

~-Lcv(;ul ~/ &IL~~. Q~\.... 
··············································· 

Szabóné Gerzson Sarolta 
·--:- bizottsági \.lnök 

.......... ~~ ............ .. 
Dr. Fejér Tibor 

_j\;~\kr; ............... . 
Mihalik András 

... /Jf;_~c.:~v~·-········· 
\ Agócs Zsolt 

bizottsági elnök 

L r ~~ lb.:_ . , 
..... o;)~\ d. .. ~. tr!~ .. ( .. :·.1/ .. !? rj.i.~:. (.1, ' 

Elő Norbert 
_ képviselő 

~~áS~~ 
··············································· 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

/P/- rt; 
. .. l::f.&~h~--~---~· 

Radványi Gábor 
alpolgármester 

fu~([) 
··············································· 

Weeber Tibor 

......... Ll~:~~:~'--·~ 
Marksteinné Molnár Julianna 

bizottsági rlnök 

~-- ~~'-
··············································· 

Révész Máriusz 

..... $;;;:]~···· 
Va~a István 

kép·>·vv_Iisseewlő 0. 

-~~··· 
képviselő 

...... lr:1sd ... <9-.. mt:.ae:~~lf. .. r.1.Y>i t. a . 
Dr. Csicsay Claudius Iván 

képviselő 



Alulírottak, Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat szacialista 

képviselői betartva a jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályokat kötelezzük 

magunkat arra, hogy nem kötünk (és nem is szavazunk meg), olyan vállalkozási szerződést 

vagy bármilyen üzleti megállapodást- az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó 

szerződések kivételével- Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzattal, illetve 

intézményeivel és tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, amelyben fennáll a saját vagy 

velünk közös háztartásban élő közeli hozzátartozóink bármilyen mértékű érdekeltsége. 

Vállaljuk, hogy amennyiben tudomásunkra jut velünk nem közös háztartásban élő 

hozzátartozóink bármilyen érdekeltsége, a Kőbányai Önkormányzattal kapcsolatban, úgy azt 

azonnal bejelentjük. 

Továbbá vállaljuk, hogy haladéktalanul bejelentjük, ha a Budapest Főváros X. kerületi 

Kőbányai Önkormányzattal üzleti kapcsolatban álló cégben, alapítványban vagy szervezetben 

akár mi, akár velünk közös háztartásban élő közeli hozzátartozóink bármilyen érdekeltséget 

szereznek vagy tisztséget vállalnak. 

Budapest, 2011. június l. 

1~, 
ko Norbert 

képviselő 

Somlyódy Csaba 

képviselő 
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Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

L . ~\1d!(U{-t 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az álla~áztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján a módosításokkal 
egységes szerkezetben a következők szerint adja ki: 

l. Polgármesteri Hivatal {továbbiakban: Hivatal) neve: 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

Telephelyei: Budapest X., Állomás u. 2. 
Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 

2. Alapítás éve: 1990 

3. Alapító szerv: Budapest Kőbányai Önkormányzat 

4. Jogelődje: Budapest Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tanács V.B. 

Alapításkori elnevezés: Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

5. Az irányító szerv neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata 201 O. január l-jétől: 

a.) Meghatározó tevékenység szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

b.) Alaptevékenységek szakfeladati besorolás szerint: 

381202 
412000 
421100 
422100 
422200 
429900 
431100 
431200 

Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
Lakó és nem lakó épület építése 
Út, autópálya építése 
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
Egyéb m.n.s. építés 
Bontás 
Építési terület előkészítése 



521011 
521012 
522110 
522130 
522140 
552001 
559091 
562917 
581100 
581400 
602000 
639910 
649000 
650000 
661902 
681000 
682001 
682002 
683200 
691020 
692000 
749010 
750000 
811000 
812100 
813000 
841112 
841114 

841 II 5 

841116 

841117 

841118 
841126 

841127 
841133 
841191 
841192 
841361 
841401 

841402 
841403 
841901 

842152 

2 

Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolás, kezelése 
Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
Közúti járművontatás 
Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
Munkahelyi étkeztetés 
Könyvkiadás 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
Sajtótigyelés 
Egyéb pénzügyi közvetítés 
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlankezelés 
Egyéb jogi tevékenység 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
Igazságügyiszakértőitevékenység 
Állat-egészségügyi tevékenység 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 
Önkormányzati jogalkotás 
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulatok igazgatási 
tevékenysége 
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
Nemzeti ünnepek programjai 
Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 
Kis és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Közvilágítás 
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Nemzetközi oktatási együttműködés 



842153 
842155 
842421 
842422 
842425 
842428 
842429 
842532 
842533 
854234 
854236 
856000 
856099 
873021 
879019 
881090 

882000 
882111 
882112 
882113 
882114 
882115 
882116 
882117 
882118 
882119 
882121 
882122 
882123 
882124 
882125 
882129 
882201 
882202 
882203 
889102 
889108 
889201 
889203 
889913 
889935 
889936 
889942 
889943 
889961 
890214 
890216 
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Nemzetközi kulturális együttműködés 
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
Közterület rendjének fenntartása 
Igazgatásrendészet 
Közlekedés rendészet 
Bűnmegelőzés 

Baleset megelőzés 
A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás 
Az óvóhelyi védelem tevékenységei 
Szociális ösztöndíjak 
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás 
nélkül 
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
Rendszeres szociális segély 
Időskorúakjáradéka 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
Ápolási díj alanyi jogon 
Ápolási díj méltányossági alapon 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
Óvodáztatási támogatás 
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
Átmeneti segély 
Temetési segély 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Mozgáskorlátozottak köztekedési támogatása 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
Adósságkezelési szolgáltatás 
Közgyógyellátás 
Köztemetés 
Családi napközi 
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
Gyermekjóléti szeigáitatás 
Utcai, lakótelepi szociális munka 
Nappali melegedő 
Otthonteremtési támogatás 
Gyermektartásdíj megelőlegezése 
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
Önkormányzatok ifjúsági kezdeményezések és programok, 
valamint támogatásuk 
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Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 
időskor megteremtését célzó programok 
Civil szervezetek működési támogatása 
Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
Szakszervezeti tevékenység támogatása 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Üdülői, tábori étkeztetés 
Egyéb takarítás 

Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása 
Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
1-4. évfolyam 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 1- 4 évfolyamon 
Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
5-8. évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon 
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
Alapfokú művészetoktatás 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 
SNI tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása (kéttannyelvű oktatás) 
Gimnáziumi felnőttoktatás 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása 9-1 O évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
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Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 
Szociális ösztöndíjak 
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanuJók 
tanulószobai nevelése 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Korai fejlesztés, gondozás, 
Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
Bölcsődei ellátás 
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások: 
- Sóbarlang 
- Játszócsoport 
-Fejlesztő eszköz kölcsönzés 
Kórházi szociá1is munka 
Kapcsolattartási ügyelet 
Iskolai szociális munka 
Házi segítségnyújtás 
Családsegítés 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 
tevékenységek és prograrnek 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 
tevékenység és prograrnek 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 
életminőségét javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű 
gyermekek, fiatalok részére 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
Egyéb takarítás 

Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása 
Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
1-4. évfolyam 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 1- 4 évfolyamon 
Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
5-8. évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon 
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
Alapfokú művészetoktatás 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 
SNI tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanuJók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása (kéttannyelvű oktatás) 
Gimnáziumi felnőttoktatás 
Sajátos nevelési igényű tanuJók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása 9-l O évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 
Szociális ösztöndíjak 
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Szakmai továbbképzések 
Kötelező. felkészítő képzések 
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Korai fejlesztés, gondozás, 
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Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
Bölcsődei ellátás 
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások: 
- Sóbarlang 
- Játszócsoport 
-Fejlesztő eszköz kölcsönzés 
Kórházi szociális munka 
Kapcsolattartási ügyelet 
Iskolai szociális munka 
Házi segítségnyújtás 
Családsegítés 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 
tevékenységek és prograrnek 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 
tevékenység és prograrnek 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 
életminőségét javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű 
gyermekek, fiatalok részére 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Szabadidős park, :furdő és strandszolgáltatás 

7. A Hivatal alaptevékenysége: 

A Helyi önkormányzatokról szóló I 990. évi LXV. törvény alapján ellátja az 
önkormányzat müködésével, az államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, 
a döntések végrehajtásával és a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a 
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a feladat- és hatáskörébe utalt 
feladatokat (TEÁOR 8411). 

8. A Hivatal illetékességi területe: 

Budapest X. kerület közigazgatási területe 

9. A Hivatal jogállása: 

A Hivatal jogi személy, önállóan müködő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, 
saját költségvetéssei rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 

I O. A Hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja. 
A polgármester- a jegyző javaslatainak figyelembevételével - meghatározza a Hivatal 
feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában. A polgármester gyakorolja a jegyző felett az egyéb munkáltatói 
jogokat. 
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ll. A Hivatal vezetője: 

A Hivatalt a Képviselő-testület által határozatlan időre kinevezett - a jogszabályoknak 
megfelelő képesítéssel rendelkező -jegyző vezeti. 
A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
A Hivatal kezelésében levő ingatlanok tekintetében a rendelkezési jog gyakorlására - a 
mindenkor hatályos szabályok szerint - a jegyző jogosult. 
A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői 
tekintetében. 
A köztisztviselők tekintetében a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, a vezetői 

megbízás visszavonásához, felmentéshez, és a jutalmazáshoz egyetértési jogot gyakorol 
a polgármester. 
A jegyző kinevezése határozatlan időre szól. 
A Hivatal képviseletére a jegyző jogosult, valamint az általa megbízott köztisztviselő és 
más meghatalmazott. 

12. A Hivatalban foglalkoztatottak alkalmazása: 

- az ügyintéző, ügykezelő köztisztviselő tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény alapján, 
- a fizikai munkakörben dolgozók tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló I 992. 

évi XXII. törvény alapján. 

13. A Hivatal tulajdonában, kezelésében, valamint használatában lévő vagyon és a felette 
való rendelkezési jog a mindenkor hatályos - az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - önkormányzati rendelet 
alapján történik. 

A Hivatal használatában lévő korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 
Budapest X., Állomás u. 2. társasház 

Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 

39122, 39123 hrsz. 
38942 hrsz.-ú ingatlanból a 
38942/A/2 és a 38942/A 16 hrsz.-ú ingatlan 
41446 hrsz. 
39049/l hrsz. 

A Hivatal használatában lévő vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerint nyilvántartott 
ingó vagyon (tárgyi eszközök, berendezések). 

14. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Nincs. 

15. A Hivatalnak nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

Záradék: 

l. Jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratot Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... /2011. (VI. 16.) 
határozatával adta ki 201 I. július l-jei hatállyal. 
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2. Jelen alapító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv alapdokumentumát 
képezi. 

Budapest, 20 ll. június 16. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 





ALAPÍTÓ OKIRAT 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
LÉTREHOZÁSÁRÓL 

(kiemelkedő közhaszn ú jogállású) 

Preambulum 

Az Alapító a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság jogutódaként a 
Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) I-VI. és IX. fejezetei, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban Kszt.) 
alapján jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, a 
Gt. 365. §-ának megfelelően. 

l. A társaság feladata, célja 

A Budapest X. kerületében a rászorulók és azt igénybe vevők számára az Önkormányzatokról 
szóló törvény 8. §. (l) bekezdésében meghatározott szociális feladat ellátása, személyes 
gondoskodás nyújtása, időskorúak gondozóháza és idősek otthona működtetése nonprofit 
korlátolt felelősségű társasági formában. 

2. A társaság jogállása 

A társaság által ellátandó közfeladatát a közhaszn ú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. 
törvény rendelkezése szerint kiemelkedő közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el az 
1993. évi III. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (l) 
bekezdése alapján. 

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait a helyi, vagy országos sajtó útján teszi közzé. 

3. A társaság elnevezése 

3.l.Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

3.2. A társaság rövidített elnevezése: 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

4. A társaság székhelye, telephelye 

4.1. Székhely: 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 



5. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv 
5.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A társaság alapítója 

6.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A társaság tevékenysége 

7.1. A társaság tevékenységi körének tagozódása a Kszt. 4. §(l) bekezdésének és 26. §b) és 
c) pontjának felhatalmazása alapján a következő: 

a) Kszt. 26.§ c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek, 

b) a Kszt. 26. §b) pontjában megjelölt cél szerinti tevékenységek. 

c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységek. 

7.1. a) A társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26.§ c) pont alapján: 

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 

7.1. b) A társaság cél szerinti tevékenységei: 

Egyéb foglalás 
Általános járóbeteg ellátás 
Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
Bentlakásos, nem kórházi ápolás 
Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása - főtevékenység 
Egyéb bentlakásos ellátás 

7.1. c) A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei: 

Gyógyászati termék kiskereskedelme 
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Egyéb vendéglátás 
Rendezvényi étkeztetés 
M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
Textil, szőrme mosása, tisztítása 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
M.n.s. egyéb oktatás 

7.2. A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, 
vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú 
céljait nem veszélyeztetve végzi. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a 
tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

7.3. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 

8. A társaság közhaszn ú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek 

a) a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végzi, 

b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
tevékenységére fordítja, 

c) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól Higgetlen és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve 
megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat 
pártoknak anyagi támogatást, 

d) nem zárja ki a társaság, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból. 

9. A társaság vagyona 

9 .l. A társaság törzstőkéje: l 0.000.000,- Ft, azaz Tízmillió,- forint készpénz. 

9.2. Az Alapító a teljes pénzbetétet a társaság rendelkezésére bocsátotta. 

l O. Egyéb működési feltételek 

l 0.1. A társaság határozatlan időre alakul. 

10.2. A társaság cégbejegyzéséig a társaság a bejegyzett társasági formájában folytatja 
tevékenységét, hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság 
bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol. 

10.3. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság 
közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult. 

10.4. A társaság a központi költségvetés alapján, illetve az Alapítótól kapott támogatás 
feltételeit és módját közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában megkötött 
szerződésbe foglalja. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit 
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a helyi, vagy országos sajtó útján hozza nyilvánosságra. 

ll. A társaság vezető szerve 

11.1. Egyszemélyes társaság esetében taggyűlés nem működik. 

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az Alapító vezető szerve 
dönt (továbbiakban: Alapító). 

11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

A) Kötelezően az Alapító rendelkezik: 

a) A hatályos Gt. 141. § (2) bekezdésének a.)-x.) pontjai által a taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó kérdésekben, azzal, hogy az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása, valamint ameddig az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban 
állhat a munkáltatói jogok gyakorlása kizárólag alapítói hatáskörben marad 

b) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról, 

c) a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, 

d) belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáróL 

11.2. B) Szükség szerint rendelkezik az Alapító: 

e) befektetési szabályzat elfogadásáról. 

11.3. A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb 
szervnek nem minősülő képviseleti szerv véleményének megismerésére. Az Alapító a társaság 
működésével és gazdálkodásával összefuggő kérdéskörben az Alapító vezető szervének 
üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait- véleményezési joggal- köteles az ügyvezető 
meghívni. A véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt is megilleti. 

11.4. A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének a társaság működésével és 
gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni. 

11.5. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító 
dönt a számviteli törvényben írtak figyelembe vételéveL 

A döntés az alapító Önkormányzat Képviselő-testületének, - aki az alapítói jogokat gyakorolja 
- ülésén történik. 

A döntés a Képviselő-testületi ülésen az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. A döntést írásban köteles 
meghozni, annak nyilvántartására a testületi ülésre vonatkozó jogszabályi előírásai az 
irányadóak. 
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A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság 
alapítójának Képviselő-testülete szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában határozhat. A társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 
jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének 
meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság alapítójának 
Képviselő-testülete nem hozhat döntést. 

11.6. A véleményezési jog gyakorlása ülésen: 

11.6.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a 
véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásávallehet eltérni. 

11.6.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására. 

11.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával 
a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 

11.6.4. Az Alapítói döntés tervezetét az Alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az 
ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító a döntéstervezetet 
haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait 
tartalmaznia kell. 

11.6.5. A meghívók elküldése és az ülés napjaközött legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az 
ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott 
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja 
nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáróL A 
megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, 
azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni. 

11.6.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a 
felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték 

11.6. 7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések 
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

11.6.8. Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés 
helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az 
ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos 
nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános. Az Alapító 
vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden 
olyan kérdéskörben, amely a társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos. 

ll. 7. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 
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11.7.1. Amennyiben a tag által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő 

bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az Alapító köteles 
döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az 
Alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni. 
Jogosult az Alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog 
jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az 
ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a 
döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére 
címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő 
betartásának figyelembe vételéveL Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az 
Alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. 

11.7.2. Az Alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog 
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést 
véleményezték Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel 
rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelő bizottság 
véleményével együtt. 

11.7.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 
véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával 
a tervezet szerint szerződést kell kötni. 

11.7.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói 
döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő 
Alapítói döntést. 

11.7.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság 
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények 
átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények 
átadása bizonyítható legyen. 

11.7.6. Az Alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az Alapítói döntés tervezetét 
az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai 
véleményezték 

ll. 7. 7. A nyilvánosság az Alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a 
véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okirat 12.3. pontjában 
foglalt szabályozás szerint. 

11.8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az Alapító, illetve az 
Alapító vezető szerve hozhat döntést a 11.6., illetve a 11.7. pontban rögzített feltételeknek 
megfelelően. 

11.9. Az Alapító vezető szervének határozathozatalában - a társaságot érintő döntéshozatala 
során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli 
hozzátartozója (Ptk 685. § b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján: 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól rnentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a rnegkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem rninősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

12. A társaság nyilvánossága 

12.1. A közhasznú szervezetnek rninősülő társaság nyilvánossága biztosítását nem csak a 
döntéshozatali eljárás során, hanern a rnűködés alatt is biztosítani kell. Az Alapító vezető 
szerve a társaság rnűködésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A 
jegyzőkönyv tartalmazza a vezető szerv üléseinek helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk 
képviselt szavazati jog rnértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és 
személye megállapítható. 

12.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell 
közölni az érintettekkel, és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános 
hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél 
rövidebb határidőt akkor köteles az Alapító teljesíteni, arnennyiben azt a hozott határozat 
jellege megköveteli. Az Alapító köteles hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani 
egyrészt az Alapító, másrészt külön, a társaság székhelyén, legkésőbb a társaság bejegyző 
végzésének kézhezvételekor. 

12.3. A társaság rnűködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével 
történt előzetes egyeztetés alapján rnunkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot 
készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelern történhet rövid úton, 
telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az Alapító a betekintést kérő kérelrnét, a 
kérelern tudomására jutásától számított 3. rnunkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető 
akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

12.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 12.2. pontban 
meghatározott feltételekkeL A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye 
szerint illetékes cégbíróságon is. 

12.5. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást 
igénybe vevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az Alapító vezető szerve 
ülésének összehívásának rendjével. 

12.6. A szolgáltatás igénybe vételének rnódjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás 
igénybe vevőjének rnegkeresésével, illetve a 12.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott 
határozat jellegétől függően. 

13. A társaság képviseletének módja: az ügyvezetés 
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13.1. A Társaság ügyvezetője Név: Lajtai Perenené sz. Görbe Erzsébet (an: Katkó Margit, 
szül. Kisvárda, 1960. május 25.) lakcím: 1172 Budapest, Bártfai u. 60. 

Az ügyvezető megbízatása öt évre szól, 5 év után pályázat útján kerül kiválasztásra az 
ügyvezető személye. 

Jogviszony kezdete: 200 9. július O l. 
Jogviszony vége: 2014. június Ol. 

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Az Ügyvezető 
a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat által meghatározott körben szervezi a Társaság 
működését és gazdálkodását, végzi a Társaság ügyeinek intézését. 

13.2. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható 
fokozott gondossággal a társaság érdekeinek elsődlegesség alapján köteles eljárni. Az 
ügyvezető a társaság vezetését munkaviszony keretében látja el. 
Az ügyvezető a vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok szerint felel a gazdasági 
társasággal szemben, a jogszabályok, az alapító okirat illetve az alapító vezető szerve által 
hozott határozatok illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak 
okozott károkért. 

13.3 Az Alapító nem vonhatja el az ügyvezető hatáskörét. 

13.4. Az ügyvezető az Alapító külön írásbeli meghatalmazása alapján jogosult 
adománygyűjtésre. 

13.5. Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 

14. A cégjegyzés módja 

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az 
ügyvezető önállóan írj a nevét az aláírási címpéldány szerint. 

15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetet/enségi szabályok 

15.1. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve 
képvisdetre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. 

15.2. Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a jelen nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely 
az adózás rendjéről szóló törvényszerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
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15.3. Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú nonprofit társaság vezető tisztségviselője az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

15.4. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 
alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató 
gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. 

15.5. A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését 
követő két évig nem lehet más közhasznú, illetve gazdasági társaság vezetője az a személy, aki 
a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. 

15.6. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 
gazdasági, illetve társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket 

15.7. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) 
ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

15.8. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját-a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti [Kszt. 14. §(4) bekezdés]. 

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

16.1. A Társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik. 
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása öt évre szól, amely meghosszabbítható. 

a., Név: 
Anyja neve: 
Lak cím: 

dr. Rajháthy Beatrix 
Benyáts Magdolna 
1188 Budapest, 
Tiszavirág u. 311 A. 

Jogviszony kezdete: 2010. október 21. 
Jogviszony vége: 2015. október 21. 

b., Név: 
Anyja neve: 
Lak cím: 

Szabó Tibor 
Gurcsó Julianna 
ll 08 Budapest, Pára u. 
6. X. 41. 

Jogviszony kezdete: 2010. október 21. 
Jogviszony vége: 2015. október 21. 

c., Név: 
Anyja neve: 
Lak cím: 

Vermes Zoltán László 
Vas Ágota 
1106 Budapest, Dorogi 
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u. 24/B. 

Jogviszony kezdete: 2010. október 21. 
Jogviszony vége: 2015. október 21. 

16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve 2009. június 30-ig 
közhasznú társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

17. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó 
szabályok 

17.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi 
ki. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy 
elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a három tag jelen van, 
határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

17.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem 
utasíthatja. 

17.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását- az ok 
és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáróL Ha az elnök a kérelemnek 
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

17.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító 
legfőbb szerve hagy jóvá. 

17.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót 

17.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy 
az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze. 

17.7. A felügyelő bizottsági tagok meg bízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, 
amelyre vonatkozóan a társaság Alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta. 
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17.8. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az 
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért 

17.9. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 

17.1 O. A felügyelő szerv tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 

17 .ll. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni, és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

17.12. Az intézkedésre jogosult Alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára-annak 
megtételétől számított harminc napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

17.13. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

18. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 

18.1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki 

a) a társaság vezető szervének elnöke vagy tagja 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a) -c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

18.2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvényszerinti köztartozását nem egyenlítette ki (Kszt. 9.§ (l) bekezdés). 

18.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valarnennyi érintett 
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közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

19. A könyvvizsgáló 

19.1. A könyvvizsgáló megbízatása öt évre szól, amely meghosszabbítható. 

Jogviszony kezdete: 2009. július Ol. 
Jogviszony vége: 2014. június Ol. 

ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-06-774270, székhely: 1174 Budapest, Szárazhegy u. 81.) 

A könyvvizsgálatért felelős személy: 
Név: Kenedli Katalin (a.n.: Kiss Julianna, Budapest, 1962. április 28.) 
Lakcím: 1171 Budapest, Szárazhegy u. 81. 

A könyvvizsgáló újraválasztható. 

19.2. A társaság a számviteli törvényszerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét 
könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül 
a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a 
könyvvizsgáló a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles 
megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 

19.3. A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a 
felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

19.4. A könyvvizsgáló a társaság Alapítójának a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló 
ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető 
szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is 
kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme 
csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 

19.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a 
vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott 
felelősségét vonja maga után, köteles a társaság Alapítójának vezető szervének összehívását 
kémi. 

19.6. Ha a társaság Alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a 
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a 
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 

19.7. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók 

20. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetet/enségi szabályok 
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20.1. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a 
társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), továbbá a társaság munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 

20.2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyerr kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára 
(vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is 
alkalmazni kell. 

20.3. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 
nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot 
is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 41.§(1) bekezdésben megjelölt 
szerződésben foglalt feladatait. 

20.4. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) az Alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve, 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

21. A társaság megszűnése, átalakulása 

A Társaság megszűnik, ha: 
a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 
b) elhatározzajogutódlással történő megszűnését (átalakulását), 
c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 
d) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, 
e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül 
megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítéseután a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori 
saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 
erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja 
közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő 
nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló 
közérdekű célra fordítja. 

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat 
szét. 
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22. Pályázat kiírása 

A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 1.000.000,
azaz Egymillió,- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet más eljárási 
rendet nem állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások, 
és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli 
ellátások, amelyeknek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének tízszeresét. 

23. Vegyes rendelkezések 

23.1. A társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba, vagy 
teljes bizonyító erejű magánakiratha foglalása szükséges. 

23.2. A társaság tagja jelen Alapító Okirat rendelkezéseitől csak abban az esetben térhet el, ha 
ezt a Gt. megengedi. 

23.3. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., és a Kszt., 
valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadóak. 

23.4. Az Alapító meghatalmazza dr. Portörő Ágnes ügyvédet- 1054 Budapest, Szemere u. 8.
,hogy a nonprofittársaságota változásbejegyzési eljárásban teljes jogkörrel képviselje. 

Budapest, 20 ll ... 

Kovács Róbert 
polgármester 
megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester 
Alapító képviseletében 
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Szerződés ~ tcFVeí:":et 

amely létrejött egyrészről a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ll 08 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.), mint .Átadó 

másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint .Átvevő között az 
alábbi feltételekkel. 

1. Felek rögzítik, hogy .Átvevő Atadó Alapítója, amely az alábbi szolgáltatásokat a működési 
engedélyeknek, valamint a 2009. augusztus 27. napján kelt ellátási szerződésnek 
megfelelően nyújtja: 

Étkeztetés, 
Házi segítségnyújtás, 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
Idősek nappali ellátása. 

2. A 2383/201 O. (XI. 18.) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
határozata értelmében a fent említett szakfeladatokat 2011. július Ol. napjától a B.ÁRKA 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el. 

3. Jelen szerződéssel .Átadó kötelmi jogutódlással átadja .Átvevőnek (mint a szolgáltatás 
fenntartójának) az l. pontban megjelölt szociális szolgáltatások fenntartói jogát. 

4. Felek megállapítják, hogy Atadó 2011. január 07. napján finanszírozási szerződést kötött a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) JHS
SZ-170/0-201 O. számon jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása finanszírozása 
tárgyában. Felek rögzítik, hogy a szerződés vonatkozásában fentiekre való tekintettel 
.Átadó jogutódja .Átvevő. 

5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

6. A felek kijelentik, hogy jelen szerződést gondos áttanulmányozás után, mínt ügyJeti 
akaratukkal rníndenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest 20 ll. ............. (hó) .... (nap) 

................................................... 
Atad ó 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 

··································· .............. . 
.Átvevő 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester 

Alapító képviseletében 



Megállapodás módosítása 2011. évre 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29. törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint támogató 
(továbbiakban: Támogató) 
másrészről: 

a Törekvés Sportegyesület (1107 Budapest, Bihari út 23. adószáma: 19805432-2-01, 
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807, nyilvántartási száma: 2957) 
képviseletében Sárvári György elnök, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
együttesen, mint Szerződő Felek között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 13/A §(2) bekezdése alapján, az alulírott napon, helyen és feltéte1ekkel: 

l. Szerződő Felek 2011. március 24-én megállapodást kötöttek (alapszerződés) a Bihari 
úti Törekvés Sporttelep működési költségeinek támogatása tárgyában. 

2. Az alapszerződés 2. pontjában a 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint támogatási 
összeg utalásának ütemezése az alábbi szerint módosul: 

20 ll. január hónap 
20 ll. február hónap 
20 ll. március hónap 
2011. április hónap 
2011. május hónap 
20 ll. június hónap 
Összesen: 

l 166 667 Ft, 
1166667Ft, 

566 667 Ft, 
566 667 Ft, 
566 667 Ft 

3 966 665 Ft, 
8 OOO OOO Ft 

3. Jelen megállapodás módosítás az alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő Felek jelen megállapodás módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Támogató 

Budapest, 20 ll. 

Sárvári György 
elnök 

Támogatott 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Kissné Németh Erzsébet 
referens 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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hozzászólás a 37'. napirendi ponthoz "Javaslat a Wolf Polgárörséggel kötött 
megállapodásra" 

Tisztelt jelenlévők l 

Attanulmányozva a teljes anyagot, néhány észrevételt, és megjegyzést szeretnék 
tenni: 

Mint Sibrik telepi lakos, lakótársaimmal egyOtt több alkalommal szarettem volna 
segitséget kémi a Wolf csoportvezetőjétöl-Orosz Tibortól, aki ezt mindegyik 
alkalommal kategorikusan megtagadta. 
Tette ezt annak E~llenére, hogy volt olyan eset, amikor Agócs Zsolt képviselö úr is 
közbenjárt Orosz Tibor parancsnok úr aktivizálása érdekében, sajnos teljesen 
eredménytelenül,. mivel a kifejezett képviselői kérésre sem volt hajlandó a sibriki 
lakók rendelkezésére állni. 

Hogyan diszkriminálhat, szelektálhat kénye-kedve szerint, amikor az 
önkormányzattól komoly, közpénztámogatásban részesül? 

Ugyanilyen merev elutasításban részesült a Wolf csoport elnökétől segitséget kérő 
másik személy is ( Matuschek Zoltán a Noé Állatotthon vezetője ) aki a Keresztúri út 
kőbányai részén, a Vasgyár környékén nagy fostöt észlelt, próbált segitséget kérni a 
Wolf vezetöjétöl, de Orosz úr csupán karnerázni lett volna hajlandó kimenni, az 
aktiv segitségny\íjtást - úgyis, mint a Wotf csoport Önkéntes Tűzoltó EgyesOlet 
Elnöke- szintúgy kategorikusan megtagadta .. 

Véleményem sze~rint nem megélhetési célból polgárőrködő egyesOletra lenne 
szükség, hanem olyanra, aki az önös érdekeit félretéve, valóban a lakosság 
közbiztonságának a javitását tekinti legfőbb célkitűzésének. 

Véleményem szetrint a Polgárőrség nem önkéntes rendőrség, hanem elsősorban 
bűnmegelözési tevékenységre szervezödött lakossági egyesület, így elsősorban nem 
a rendörségi járörözési területeken kellene reklámértékűen mutogatni magukat, 
hanem inkább olyan, bűnügyi szempontból fertőzöttnek mondható területen, mint pl: 
a Sibrik telep, ahova köztudottan a lábát sem hajlandó önként betenni a parancsnok 
úr! 

Egy új törvény előifja a büntetlen előélet igazolását a polgáröröknek. Gondolom, 
hogy ez fokozottan érvényes a polgárőr vezetökre is. 
Sokadmagunkkal olvastuk azt a hónapokig tartó komoly vitát a kőbánya infó oldalain, 
amely Orosz úrnak, mint a Wolf Elnökének a büntetlen előéletét vitatta. 
Tudomásom szerint hitelt érdemlően a mai napig sem tudta magát tisztázni a vádak 
alól. 
Információm szerint a rendörségi együttműködési szerzödés megkötése előtt sem 
történt meg a polgárőr vezető kötelező érvényű teljes körű priorálása l 

Az erkölcsi bizonyítványát is csak nem régen tudta közzé tenni, ami ismerve az 
elévOiés fogatmát és gyakorlatát, több mint erősen elgondolkoztató. 
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Véleményem szerint ne vezessen közpénzből támogatott polgárőr egyesületet olyan 
személy, aki nem merte nyilvánosság előtt írásban kijelenteni, hogy soha nem volt, 
jogerősen büntető Ogyben elmarasztalva. 
A polgárok érdekében tevékenykedő polgárőr egyesületekre nagy szükség van, de 
bOntetöjogitag, a feddhetetlen múltjukra árnyék sem vetődhet. 

Orosz Tibor polgárőrparancsnok legújabb igen kártékony - hivatalosnak mondott 
intézkedése folytán- újabb, nagyon komoly veszélyhelyzetbe sodorta a Sibrik telep 
lakóit. 
Történt ugyanis, hogy a Vagyonkezelő egy bérlemény ellenőrzés kiemeit 
biztosítására kérte fel a Wolf csoportot, mivel a bérlemény illegális "kiadója" a helyi 
lakosok szemében a "rettegett" kategóriába sorolt, többszörösen büntetett elöéletü, 
közismerten brutálisan agresszfv személy, akinek a várható bosszújától mindenki 
retteg a telepen. 
Orosz Tibor parancsnok - meggyőzödésem szerint szándékosan - visszaélve a 
kapott bizalmas információval. kéretlenül közölte a helyszinen. hogy kimondottan 
lakosságibejelentésre jöttek ki, egy rosszindulatú szomszéd feljelentése alapján! 

Hogy tehet meg ilyet - büntetlenül, következmények nélkül egy állítólag elhivatott 
polgárőr vezető? 

Fentiek alapján j~~vaslom a megfélemfitett sibrik telepi lakosok nevében a támogatási 
szerzödés teljes körű felülvizsgálatát és átdolgozását, konkrét meghatározott 
célokkal, valamint a Wolf csoport vezetésében a személyi változtatás alapos 
megfontolását! 

Köszönöm, hogy meghallgatlak. 

Balázs Péterné 
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FELSZÓLALÁS! 
JEGY 

\ l 

Név: ......... t\f..~"h~~.~ .... :=f..~.<?;.§ .. ~ .. ~ ......................................................... . 

Lakcím: ........ /.l~ .. 1 .......... ~ .. ~ .. \-.q . .\ ...... ~.:::_ ...... .f.. ?-: .. ?.. .......................................... . 

···································································································································· 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 

...................................... 4.0. ... : ................................................................................. .. 
···································································································································· 

olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 12.€ (2) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök 3 perces hozzászólást engedélyez. 



.~ 
~ 
~ 
~ 

\:K)! 

Feladat Határidő 

Keresztury Dezső Altalános Iskola l 20 ll. június 3 O. 
(1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 
alapító okiratának módosítása 

Az Esély Kövess i Erzsébet Altalános l 20 ll. június 30. 
Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium 
közoktatási intézmény fenntartója, és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között létrejövő 
közoktatási együttműködési 
megállapodás aláírásra történő 
elkészítése 

7. melléklet a /2011. (VI.l6.) képviselő-testületi határozathoz 

Ütemterv 

Végrehajtásért felelős szervezeti 
~,., 

e!!VSé!! :.:• 
Budapest Főv~os XJ}{j~~t}il~;í"'Kőbányai 
Önkormány.~at~,;';Polgárlrf~~teri Hf\,:atal 
Humán ... -ifbda;\,7f;;\Oktatás1~t~11~ulturális, 
Civil (;Sophrt ·.+~ · 1rt' 

;t{(,;c ''~.' 

,'<\~ -~tA~, 

~.~·dapest Föváros't,~. JS~ftÜet Kőbányai 
.··o~s;>rm~yzat Pól.~~nnesteri Hivatal 
Humá.tdroda ;;r 

Nvilvántartási szám: KJ .. .. /2011/II. 

V égrehajtás ellenőrzéséért felelős 
s:l:ervezeti ee:vsé 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Felnőttek Általános 
Iskolájában foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

.... ~;ztU~tfÁ'r;;'l:··l·'~udapest Főváros X. Kerület ~őbányai ~udapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Onkormányzat Felnőttek Altalános Onkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Iskolája intézményvezetője Mészáros Humán Iroda 

lebonvolítása · 

Rudapest Főváros X. kerületKőbányai 
Önkormányzat Felnőttek Általános ·:,~i~w.;c 
Iskolájának intézményvezetővel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
mee:tétele 

Ferenc 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda, Oktatási, Kulturális, Humán Iroda 
Civil Csoport 



Eves leltár szerint nyilvántartott tárgyi J 2011. augusztus 31. 
eszközök, valamint a fenntartó által 
biztosított pénzeszközök és készletek 
leltározása 

Tanügyi kérdések tisztázása, teljes l 20 ll. augusztus 31. 
irattár átadása a Keresztury Dezső 

Általános Iskola (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.) részére 

I.<öltségvetési beszámoló elkészítése 20 ll. augusztus 31. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat 

• Felnöttek Általános Iskolája 
intézményvezetője Mészáros 
Ferenc, 

• Gazdasági és Pénzügyi Iroda, 
• Polgánnesteri Hivatal Humán 

Iroda 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Polgánnesteri Hivatal 

• Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
• Polgánnesteri Hivatal Humán 

Iroda 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Önkonnányzat Polgármesteri Hivatal 

• Felnőttek Általános Iskolája Humán Iroda 
intézményvezetője Mészáros 
Ferenc, valamint Keresztury 
Dezső Általános Iskola 
igazgatója Kovács Ferenc 

• Polgánnesteri Hivatal Humán 
Iroda, Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat 

• Felnőttek Általános Iskoláj a 
intézményvezetője Mészáros 
Ferenc, 

• Polgánnesteri Hivatal Humán 
Iroda, Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Polgánnesteri Hivatal 

• Gazdasági és Pénzügyi Iroda, 
• Humán Iroda. 
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