
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. november 17-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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, Mihalik 
András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell 
Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását jelezte: 
Mácsik András 
Marksteinné Molnár Julianna 

távolmaradás oka 
betegség miatt 
betegségmiatt 

A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 

Jogi Csoport 

Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 

Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Belső Ellenőrzés 

dr. Bényi Józsefné 
Dobrai Zsuzsanna 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Egervári Éva 
dr. Éder Gábor 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
dr. Maródi Gabriella 
Kárpáti Beatrix 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Jógáné Szabados Henrietta 
Pándiné Csemák Margit 
Rappi Gabriella 
Mozsár Ágnes 
dr. Rugár Oszkár 



Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 
Kőbányai Német Önkormányzat 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Könyvvizsgáló 
Pályázók (Kőbányai Sportközpont) 

Gyermekek Átmeneti Otthona 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 
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Danka Zoltán 
Inguszné dr. Barabás Rita 
Szabó László 
Deézsi Tibor 
Dr. Gyetvai Tibor 
dr. Printz J án os 
Csanak Géza 
Erdei Péter 
Nagy István 
Mihály Blanka 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. 

A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Az ülésről hangfolvétel készül. 

ELNÖK: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az elmúlt hónap fontosabb esernényeiről: 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériurnban dr. Fónagy János állarntitkár úr titkárságán 
folytattak tárgyalást a MÁV lakótelep ügyében, de jelentős előrelépés nem történt. Abban 
állapodtak meg, hogy a következő fordulón az Állarntitkárság rnunkatársai rnellett Szarvas 
elnök-vezérigazgató úr a MÁV részéről részt fog venni a tárgyalásokon. 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztató értekezletet tartott a Helyi 
Védelmi Bizottságok elnökei számára az őket érintő jogszabály rnódosításokkal 
kapcsolatban. 
Tanácskozást folytattak a Budapest Airport Környezetvédelmi, Munkabiztonsági és 
Kommunikációs Igazgatójával is, Szarvas Gábor úrral a kőbányai lakosságat érintő 

repülőtéri zajártalom, környezetterhelés ügyében. A jövőben rendszeres rnunkakapcsolatot 
fognak kialakítani. Öt másik önkormányzat polgármesterét meghívták Kőbányára és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériurnban egy másik Államtitkársággal is tárgyalnak a 
repülőtéri zaj ügyében. 
A Virágos Magyarországért pályázat pályázati anyagát körbeadja. Budapest Főváros 
fődíját Kőbánya Önkormányzata kapta meg ebben az évben. Megköszöni rnindenki 
rnunkáját, aki részt vett a pályázat összeállításában, illetve a rnegvalósításban. 
A Kis-Pongrác lakóteleppel kapcsolatban beadott pályázatuk nyomán, aláírtak egy 
konzorciurni szerződést, amelyben több rnint kéttucat partner részvételét kell koordinálni. 
Többek között húsz társasház is konzorciurni partnere az önkormányzatnak, saját 
intézrnényeik, vállalataik rnellett. Köszöni rnindenki előkészítő rnunkáját, eddig sikeresek 
voltak. 
Az első OVI-FOCI pályán túl, másban is elsők voltak, a Mázsa téren lévő MOL kőúton 
átadásra került az első földgáz-töltő állomás, amellyel autókba lehet földgázt tölteni. 
V élernénye szerint ez nagyon jelentős beruházás, az országban két ilyen kút rnűködik 
jelen pillanatban. 
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A Rendőrkapitányság állományának jutalmazásáll is részt vettek az elmúlt hónapban, az 
Önkormányzat által biztosított keretből Gyetvai kapitány úr javaslata alapján jutalmazásra 
került sor. A jó munkát végző rendőröknek ezúton is gratulálnak. 
A Szociális Munka Napja alkalmából ünnepséget szerveztek a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Erdő Péter bíboros úr vizitációt tartott 
Kőbányán. Az Önkormányzatba tárgyalásra az Érsek úr általános helynöke, Sillei László 
érkezett a Szent László Templom működtetésével kapcsolatban tartottak konzultációt. 
Tovább folytatják a tárgyalásokat a Pongrác úti kistemplom ügyében is. 
A sok megrendezésre kerülő koncert közül kiemeli a "Jobb velünk a világ" koncertet, 
amelyre a Budapesti Sportarénában került sor. Az Önkormányzat száz jegy 
megvásárlásával adott támogatást fogyatékos emberek lakóotthonának megépítéséhez. Ez 
az első olyan passzív lakóház lenne, amely közfunkcióra épülne a városban. 
A "Senior Ki mit tud" selejtezőjét is megtartották, nagyon sok kőbányai idős ember indult, 
és vett részt ezen a rendezvényen. 
November 4-én a Kozma utcai Kisfogház előtt tartottak megemlékezést. Megköszöni 
mindenki, aki részt vett a megemlékezésen. 
A Száva utca első szakaszát felújították, ennek az átadására fog sor kerülni (Száva utca
Basa utca kereszteződésében) ma 12 órakor. Ez az önkormányzat saját beruházásában 
megvalósuló útfelújítás. Idén eddig 130 millió forintot költöttek útfelújításra. 
Meghív mindenkit 2011. november 24-én 14 órára a "Senior Ki mit tud" (gála) döntőjére 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központba. 
2011. november 24-én kerül sor a Közmeghallgatásra 17 órai kezdettel. 
Meghív mindenkit 2011. november 26-án 17 órakor a Parafónia Zenekar fog hangversenyt 
tartani. Fogyatékos gyerekek adnak hangversenyt ép társaikkal együttzenélve. 
Meghív mindenkit november 30-án 9 órára KÖSZI-be, ahol a Kőbánya Biztonságáért 
konferenciára, szakmai napra kerül sor. A kerületben működő nagyvállalatok vezetői 
mellett az intézmények delegáltjai is jelen lesznek, illetve a fővárosi polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi munkatársak, tűzoltók, akik tehetnek a biztonságukért. 
Meghív mindenkit dr. György István országgyűlési képviselő, főpolgármester-helyettes úr 
jótékonysági koncertjére, amelyre december 3-án 19 órakor kerül sor a KÖSZIBEN. Dr. 
György István mellett fellép Kucsák László országgyűlési képviselő, valamint Póka Egon 
és társai is talán csatlakoznak ehhez a programhoz. 
Tolmácsalja a Bem József Általános Iskola meghívását is, hiszen tizenhatodik alkalommal 
kerül sor Kőbányán egy országos táncverseny megrendezésére, illetve nem Kőbányán, 
hanem a IX. kerületben a Gyáli úton, mert Kőbányán nem tudnak felmutatni olyan 
parkettás tomatermet, ahol egy ilyen típusú rendezvényt meg lehetne szervezni. 

Tájékoztat mindenkit, hogy tegnap délután a szerverre kerültek a keddi bizottsági 
döntéseknek megfelelő módosító javaslatok. Jelzi, hogy a mai rendkívüli Gazdasági Bizottság 
ülése által tárgyalt napirendi pontoknál a Bizottság elnöke ismerteti a döntéseket. A Fővárosi 
Önkormányzattal kötendő megállapodás-tervezet legújabb verziója az előterjesztés 
elkészítését követően érkezett meg, ez is a szerveren megtalálható. Jelzi, hogy a meghívóban 
7-es sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalását 14 órára tervezi. Kéri, akinek a 
meghívótervezettel kapcsolatbanjavaslata van, j el ezze. 

Radványi Gábor: A FIDESZ frakció nevében javasolja a meghívóban 36-os és 37-es 
sorszámon szereplő napirendi pontok levételét 
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ELNÖK: Javasolja, hogy a meghívóban 25-ös sorszárnon szereplő előterjesztést is vegyék le 
napirendről, ezt a képviselő-testületnek nem kell tárgyalni, ha nem biztosítanak hozzá egyéb 
lehetőséget. Kéri, szavazzanak arra, hogy vegyék le napirendről a meghívóban 25-ös, 36-os és 
37-es sorszárnon szereplő előterjesztéseket 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattalleveszi tervezett napirendjéről az alábbi tárgyú előterjesztéseket: 

25. Az önkormányzati fenntartású intézményekben az irattárak rendezésének állapota 
(118. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

36. Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása (157. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vonalas 
távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása, a meglévő telefonvonalakra" tárgyú 
közbeszerzési eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadójának kiválasztása (158. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a sorrendrnódosításra is, vagyis a 7-es napirendi pontot 14 órakor 
tárgyalja a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosításról dönt: 
A Képviselő-testület szünet után 14 órakor tárgyalja a meghívó szerint 7. sorszám alatt lévő 
előterjesztést. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására az elfogadott rnódosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet rnódosítása (135. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valarnint az 
Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
(128. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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3. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (137. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (136. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. Az idegenforgalmi adó bevezetésének tapasztalatai (162. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Kőbányai Egészségügyi Szaigálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatása 
(89. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Az Önkormányzat tulajdonában levő ún. "S1" területre tervezett "ART10" projekt 
részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása Bi+plmqi? a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján (138. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, ún. Gergely-park környezetvédelmi 
felülvizsgálata által javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása és az 
ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása Bizalmqs: a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján (163. számú 
előterjeszt és) 
Előteri eszt ő: dr. Pap Sándor alpolgárn:ester 

9. A "KMOP-5.1.1/A-09-2f.2011-0001 A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" projekt támogatási szerződésének aláírása (139. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. Tájékoztatás a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vevőállományáról (149. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Halom utca 3 3. szám alatti bölcsőde építésével kapcsolatos szerződések lezárása 
(171. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. ev1 előirányzott kompenzációja 
pénzügyi fedezetének átcsoportosítással történő biztosítása (173. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. Az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások okának 
megszüntetéséhez pénzügyi fedezet biztosítása (146. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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14. Az Óhegy park "Csősztorony" játszótér talajmechanikai vizsgálata alapján 
meghatározandó további feladatok (130. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség, Speciális Mentők- Polgári Védelem, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, valamint az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosított céltartalék felszabadításáról 
(134. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. OVI-FOCI Programban további kőbányai óvodákkal történő részvétel (153. számú 
előterjeszt és) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben pancsolómedencék kialakítása (106. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása Biiiilnt/Q,s: a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján 
(155. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. Az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok rnódosítása (124. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 
tagjainak változása (161. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Kőbányai Egészségtérkép elfogadása (107. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

22. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére forrás biztosítása (92. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. Gyermekek Átmeneti Otthona álláshelyeinek l fővel történő bővítése (l 05. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. Tanulói tankönyvtámogatás összegének szétosztására (119. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. Az intézményvezetők jutalmazására céltartalék ba helyezett összeg felszabadítása (125. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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26. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 20 ll. évi teljesítményértékeléséről (172. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

27. A Polgármesteri Hivatal normatív jutalma és BKV bérlete céltartalékának 
felszabadítása (129. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseihez céltartalék 
felszabadítása (93. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÁROP-3.A.l/B-
2008-0011 azonosító számú, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyú 
pályázatáról (148. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatása (145. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X., Kékvirág utcai parkban (Kicsik és Nagyok játszótere) készülő 
közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása (144. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. A Budapest X., Grafit utca út- és járdaépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat 
tulajdonjogának átruházása (143. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való 
részvételhez támogatás biztosítása (122. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

34. A "Kőbányai karácsony" című CD kiadása (123. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. Tájékoztató a 2011. évi parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról (132. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra 
javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
(142. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

37. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XII. havi 
várható likviditási helyzetéről (151. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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38. A Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában 
kötött megállapodás módosítása (126. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. Az Új Köztemető előtt épülő korforgalom és az azt kiegészítő virágcsarnok 
munkálatainak állásáról, valamint a Fővárosi Önkormányzattal közös ajánlatkérő általi 
közbeszerzési kiírásához szükséges megállapodás megkötése Bizaíilif6~ a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés b) pontja alapján 
(140. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

40. A Grand Dental Kft.-vel kötendő egészségügyi ellátási szerződés BitiíilA~; a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII törvény 3.§ (l) bekezdése alapján (98. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

41. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a BOCS-MED 
Gyermekorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal ~'il41mas: a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3. § 
(l) bekezdése alapján (99. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

42. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a Doktor Bubó 
Bubó Korlátolt Felelősségű Társasággal Bizq]mil~~ a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3.§ (l) bekezdése 
alapján (100. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

43. Farkas Zoltán Sándornak a Budapest X., Kozma utca - Sírkert utca sarok, 
42516 hrsz.-ú ingatlaura vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott 
fellebbezéséről Bit'almas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. 
§(4) bekezdés a) pontja alapján (152. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

44. A Freneh-Power Kft. közterület-használati ügyében díjfizetési kötelezettség 
mérséklése iránti méltányossági kérelme Bizillfii@~ a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján (170. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

45. A Budapest X. kerület, Horog utca (38303/30) hrsz.-ú közterület nem közlekedési célú 
igénybevétele Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. 
§(4) bekezdés a) pontja alapján (156. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

46. Népjóléti tárgyú fellebbezések Bizqlmas: a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3. §(l) bekezdése 
alapján (90. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Köszönti dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, 
szavazzanak a döntési j avaslatra. 

Ren deletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll igen 
szavazattal, 3 tartózkodással- az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a 40/2011. 
(XI. 24.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valamint az 

Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Megkéri dr. Pap Sándor alpolgármester urat, fűzzön szóbeli kiegészítést az 
előterjesztéshez. 

Dr. Pap Sándor: Az elkészült anyag a jelenlegi ismereteiket tükrözi. Egyrészről a 
költségvetési törvényt nem fogadták el, másrészt sok olyan jogszabály van a Parlament előtt, 
amely az önkormányzat bevételeit módosítani tudja. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az 
elmondottaknak megfelelőerr nézze az anyagot. Tekintettel arra, hogy a mindannyiuk által 
ismeretes okokból elképzelhető, hogy jelentős változás lesz az önkormányzat bevételi 
főszámában, azokat az igényeket, amelyeket a korábbi költségvetéseknél már a koncepcióban 
figyelembe tudtak venni, ezeknek az igényeknek a mélyreható vizsgálatát halasszák el és a 
költségvetési rendelet elkészítésének időszakában tegyék meg. Jelen előterjesztést jó szívvel 
ajánlja a képviselő-testület figyelmébe és javasolja elfogadásra. 

Tokody Marcell Gergely: Számos bizonytalanság van, ugyanakkor fontosnak tartja 
megjegezni, ami szerepel is az anyagban, hogy "az önkormányzatokhoz a központi 
költségvetés mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely a 20 ll. évi korrigált előirányzat 
100,7%-a." Azt látják, 0,7%-os nominál növekedés van, de ez valójában, ha az inflációt 
kivonják belőle 3,2%-os csökkenés. Javasolja, hogy éljenek az Ötv. által biztosított 
felterjesztési joggal és jelezzék a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy az 
önkormányzatnak nem lehet kevesebb forrást adni. Kéri, támogassák a javaslatát. 
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ELNÖK: Egy önkormányzatnak nagy rendszerben kell gondolkodni. 

Somlyódy Csaba: Olyan koncepcióról van szó, amely lényeges elemeit nem ismerik és rajtuk 
kívülálló okok befolyásolhatják. Azt gondolja, nehéz eleget tenni annak az igénynek, hogy 
magas szintű, szakszerű előterjesztés szülessen a jelenlegi helyzetben. Felhívja a figyelmet, 
hogy a szociális érzékenységnek meg kell maradni a Kőbányai Önkormányzatnál, valamint 
támogatni fogja az álláshely teremtéseket, munkaerőpiacra való visszavezetést az 
önkormányzati cégeken keresztül. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Információi szerint előbb fogják elfogadni az oktatás 
"államosításával" kapcsolatos törvényeket, mint ahogy az önkormányzat költségvetést alkot. 
Az önkormányzatnak a 2012. évi költségvetésében az önkormányzat érdekeinek megfelelőerr 
kell kezelni az oktatás államosítását. Szeretné, ha ez az általános megfogalmazás megjelenne 
a határozati javaslatban. Kéri, jelenjenek meg a határozati javaslatban ezen kívül: - a 
kisebbségi önkormányzatok a Kőbányai Önkormányzattól ugyanannyi támogatást kapjanak, 
mint nonnatíve az államtól, - a gyerekek nyári táboroztatására megfelelőbb, nagyobb 
zöldfelülettel rendelkező helyet keressenek, mint a jelenlegi tábor, - a fiatalok 
lakástámogatását ki kell dolgozni. 

Élő Norbert: Kéri, jelenjen meg a határozati javaslatban, hogy vizsgálják meg a 
közgyógyellátás ingyenessé tételét, illetve a kis- és középvállalkozások támogatását. 

Tokody Marcell Gergely: Elmondja, hogy a feltelj esztési joggal igenis élni kell. 

Agócs Zsolt: Módosító javaslatai: az előterjesztés 6. oldalán szerepel, hogy "szükségesnek 
látjuk a vezetők teljesítményösztönzési szempontjainak felülvizsgálatát is, melynél javasoljuk 
figyelembe venni az intézményi saját bevételek növelésének szempontjait is. Kéri, egészítsék 
ki, azzal, hogy ideértve az intézmény gazdaságosabb üzemeltetését is. A 8. oldal utolsó előtti 
bekezdésében az szerepel, hogy az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó 
intézmények is szükségesnek látják a döntéshozatalt a "Szemünk fénye" és a nyílászáró csere 
program folytatására vonatkozóan. Kéri, kiegészíteni azzal, hogy "az új, fellelhető 
technológiák bevezetését." A ll. oldalon az 1.1.10 pont a képviselő-testület 1493/2010. 
határozatának megfelelőerr 48-as emlékmű felállításának lehetőségét - beszéltek arról, hogy 
olyan helyszínt kellene találni, amely nemcsak a 48-as, hanem az állam működésével, 
ezeréves múltjukkal is foglalkozó helyszín, ami például a Rákos-mezeje, ami véleménye 
szerint méltó hely lenne nagyobb tömegek fogadására is. Az 1.1.13 pontban a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának lehetőségét veszik, szeretné kiegészíteni új technológiák 
bevezetésével és feltérképeztetéséveL 

ELNÖK: Mindenki megkapta a bizottsági módosító javaslatokat. 



ll 

Dr. Pap Sándor: A Gazdasági Bizottság által elfogadott módosító javaslatokkal egyet tud 
érteni, és beépítésre javasolja az előterjesztés be. Véleménye szerint a legtöbb kérdésben a 
legtöbb szükséges meghozandó döntésben igyekeznek előre készülni, a saját helyzetükkel 
tisztában vannak. Felkészülten vágnak neki ennek az időszaknak. Javasolja, hogy az 
elhangzott j avaslatokra a költségvetés tárgyalásakor térj enek vissza. 

ELNÖK: Az előterjesztőnek nyilatkoznia kell, hogy mely módosító javaslatokat fogadja be, 
és amelyeket befogad az az SZMSZ szerint automatikusan beépül a határozatba, amelyiket 
nem fogad be az előterjesztő, arról szavaznia kell a képviselő-testületnek. A Kulturális és 
Oktatási Bizottság első módosító javaslata azt fogalmazza meg, hogy a költségvetési 
koncepció elkészítésénél fontolják meg az igazgatói munkaközösség javaslatát. Ezt a 
javaslatot nem tudja befogadni, csak egy apró módosítással, hogy a költségvetés 
elkészítésénél fontolják meg az igazgatói munkaközösség javaslatait. Nagyon sok érdemi 
felvetése van az igazgatói munkaközösségnek. Kéri, szavazzanak a Kulturális és Oktatási 
Bizottság első módosító javaslatáróL 

128/1. módosító javaslat: A Bizottság javasolja az Alpolgármester úrnak, hogy a 
költségvetési koncepció elkészítésénél fontolja meg az igazgatói munkaközösségjavaslatát. 

Az előterjesztő nem támogatja a 128/1. számú módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O ellenszava
zattal, 4 tartózkodással nemfogadja el a 12811. számú módosítójavaslatot. 

ELNÖK: Azzal a módosítással tudja befogadni a javaslatot, hogy a költségvetés 
elkészítésénél fontolják meg az igazgatói munkaközösség javaslatait. Tokody úr javasolta, 
hogy éljenek felterjesztéssel a bővebb forrás biztosítása érdekében. Nem tudja befogadni a 
javaslatot. Kéri, szavazzanak Tokody úr módosító javaslatára. 

128/2. módosító javaslat: A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat éljen az Ötv. 101. §-val biztosított felterjesztési jogával, a bővebb forrás 
biztosítása érdekében. (Tokody Marcell Gergely) 

Az előterjesztő nem támogatja a 128/2. számú módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 5 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 12812. számú módosító javaslatot. 

ELNÖK: Dr. Csicsay Claudius Iván képviselő javasolta, hogy vizsgálja meg a képviselő
testület - a bizottság támogatta -, hogy a nyári táboroztatást meg lehetne oldani máshol, jobb 
helyen. Ezt a javaslatot tudja támogatni, nem kell szavazni róla. Szintén Képviselő úr 
javasolta, hogy a kisebbségi önkormányzatok számára az állami normatíva mellett további 
ugyanakkoramértékű támogatást biztosítson a képviselő-testület. 
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Ezt a javaslatot a bizottság nem támogatta és ő sem tudja támogatni, mert a kisebbségi 
önkormányzatok véleménye szerint az előző évekhez képest bővebb kerethez juthattak. 
Pályázat útján nyerhették el a támogatást feladatra biztosították, amit a jövőben is 
szükségesnek tart. Azt tudja támogatni, hogy a költségvetés úgy készüljön, hogy a 
kisebbségek számára biztosítsanak pályázat útján elérhető támogatást. Kéri, szavazzanak dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő javaslatára. 

128/4. módosító javaslat: A Kőbányai Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok 
számára biztosítson az állami normatíva mellett, további ugyanilyen mértékű támogatást. (Dr. 
Csicsay Claudius Iván) 

Az előterjesztő nem támogatja a 128/4. számú módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
12 tartózkodással nem fogadja el a 12814. számú módosító javaslatot. 

ELNÖK: A költségvetés tárgyalásakor mindenképpen támogatui fogja, hogy a kisebbségi 
önkormányzatok pályázat útján jussanak támogatáshoz a feladatellátásukhoz. Következő 

javaslat - a Kulturális és Oktatási Bizottság támogatta -, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény 
kialakítására biztosítsanak fedezetet. Fontos cél, legyen benne a koncepcióban, tudja 
támogatui a javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztéshez nem lehet módosító 
javaslatot fűzni, csak a határozathoz. Nem tudja értelmezni, és befogadni sem tudja a 
Gazdasági Bizottság 128/6-7. számú módosító javaslatát. A 128/8. módosító javaslatot oly 
módon tudja támogatni, és befogadni, hogy tartsák meg a 48-as emlékhelyet és vizsgálják 
meg a Rákos-mezei emlékhely kialakításának lehetőségét is. A 128/9. javaslatot is be tudja 
fogadni, hogy új technológiákat is vizsgáljanak a megújuló energiaforrások mellett. Dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő úr javasolta, hogy az iskolák államosítása esetén az 
önkormányzatok érdekeit helyezzék előtérbe, amikor a további működtetésről döntenek. El 
tudja fogadni a gondolatmenetet. Be tudja fogadni, hogy a képviselő-testület foglalkozzon 
azzal, hogy a fiatalok lakástámogatását ki kell dolgozni. Élő Norbert úr egyik javaslata, hogy 
vizsgálja a képviselő-testület a kis- és középvállalkozások támogatásának lehetőségét, ezt el 
tudja fogadni. A közgyógyellátás bővítésének lehetőségét nem tudja elfogadni, miközben 
egyetértene a céllal, hogy a jelenlegi rendszer változzon. Más módon igyekeznek a támogatás 
lehetőségét biztosítani, a kőbánya kártyához kapcsolódnak olyan kedvezmények, amelyekről 
a tárgyalás elindult és kerületi gyógyszertárak ebben részt fognak venni. 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) El tudja fogadni Polgármester ~r javaslatát. 

ELNÖK: Akkor ebben egyet tudnak érteni, be tudják építeni a koncepcióba, hogy egyéb 
eszközöket vizsgálva teremtsék meg a gyógyszervásárlás támogatásának lehetőségét. Tóth 
Balázs képviselő úr javaslatát fontos javaslatnak tartja, de nem a koncepcióban kell ezt 
rendezni. 

Tóth Balázs: Visszavonja a javaslatát. 
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ELNÖK: Kéri az Oktatási, Kulturális, Civil Csoport munkatársát jegyezze fel Tóth Balázs 
képviselő úr javaslatát és gondolják ki annak a módját, hogyan lehet ezt a jövőben vizsgálni 
és a tevékenységrendszerükbe illeszteni. Nincs több hozzászóló, a vitát lezárja. Kéri a 
képviselő-testület tagjait, szavazzanak a döntési javaslatra. 

953/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(l O igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... ) határozata 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: 
Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a költségvetési 
egyensúly megtartása. 

1.1. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni: 

1.1.1. az önkormányzat valamennyi intézménye egységes informatikai rendszere 
kialakításának lehetőségét, mely átfogja a gazdálkodás és a külső környezettel történő 
kommunikáció (honlap) kérdését, valamint az elavult informatikai eszközök cseréjét, 

1.1.2. az óvodai és iskolai egészségügyi szűrések és orvosi vizsgálatok koncepciójának 
kidolgozási lehetőségét tekintettel a Képviselő-testület 1727 és 1728/2009. (X. 15.) 
határozataira, 

1.1.3. az óvodákban tomaszoba kialakításának lehetőségét, 
1.1.4. a Helytörténeti Gyűjtemény részére a Füzér utcában helyiség kialakításának 

lehetőségét, valamint, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény kialakítására a 2012. évi 
költségvetésben legyen biztosítva fedezet, 

1.1.5. a Gergely-Sibrik park területének rendezését, 
1.1.6. a Kőbányai Szent László Általános Iskola részére sportudvar kialakításának 

lehetőségét, 

1.1.7. valamennyi beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt a településrendezési 
tervekkel történő összeghangolás szükségességét, 

1.1.8. ipari övezet kialakításának lehetőségét, 
1.1.9. a Rákospatak rekultivációjának rendezéséhez szükséges feltételeket, 
1.1.10. a Képviselő-testület 1493/2010. (VII. 8.) határozatának megfelelőerr az 1848-as 

emlékmű Rákosmezején történő felállításának lehetőségét, 
1.1.11. a Képviselő-testület 1980/2010. (VIII. 26.) határozata alapján a Liget-téren a 

"szolgáltatóközpont" helyének rendezését 
1.1.12. az Óhegy park elzárt területének jövőjét meghatározva a szükséges feladatokat és 

a lakosság részére történő visszaadás időpontját, 
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1.1.13. a megújuló energiaforrások, illetve új technológiák bevezetésének és 
feltérképezésének lehetőségét, 

1.1.14. a középületek energiatanúsítványának beszerzéséhez szükséges fedezetigényt az 
épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján, 

1.1.15. az energiahatékonyságot célzó beruházásoknál a "szemünk fénye" program 
megtérülési idejének várható tartamát, 

1.1.16. a gondnaki lakások leválasztását és a rezsiköltségének rendezését, 
1.1.17. valamennyi intézményi épület felújítási szükségletét intézményi felújítási 

koncepció kidolgozásával, 
1.1.18. a Vaspálya utca 8-10. szám alatti bölcsőde és óvoda felújításának vagy új épület 

építésének lehetőségét, 
1.1.19. a Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő kiváltását, 
1.1.20. a gazdasági társaságok tevékenységét az Önkormányzat gazdálkodása és az 

adózási környezet kölcsönhatása szempontj ából, 
1.1.21. a kerületi úszásoktatással kapcsolatos kérdést tekintettel a Kőbányai Újhegyi 

Uszoda és Strandfürdőre, 
1.1.22. az átadott pénzeszközökkel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat, 
1.1.23. a Képviselő-testület 398/2011. (V. 19.) határozata alapján az Óhegy parkban és a 

Rottenbiller parkban megvalósuló játszóterek továbbtervezésének költségeit, 
1.1.24. a Képviselő-testület 407/2011. (V. 19.) határozata alapján az Önkormányzat 

területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok közül a további vizsgálatot vagy külön 
intézkedést igénylő ingatlanok hasznosításának előkészítését, 

1.1.25. a Képviselő-testület 823/2011. (VIII. 25.) határozata alapján a Leonardo Da Vinci 
Projekt tervezésének lehetőségét, 

1.1.26. a Képviselő-testület 885/2011. (IX. 22.) határozata alapján a "Kőbányai 
Értékvédelmi Támogatási Alap" pályáztatási feltételeinek kidolgozási lehetőségét, 

1.1.27. az önkormányzati üdülők és gyermektáborok, különösen a balatonlellei erdei 
iskola infrastrukturális fejlesztéséhez benyújtható KEOP-3.3.0/09-11. pályázat 
lehetőségét, mely az üdülő korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez és 
eszközparkjának fejlesztéséhez járulna hozzá, 

1.1.28. a fakataszter elkészítésének lehetőségét, 
1.1.29. a közterület-használati díjtételek 2012. évi emelésének lehetőségét, 
1.1.30. annak a lehetőségét, hogy a nyári táboroztatást hol lehetne megoldani a gyerekek 

számára, a jelenleginéljobb hely kijelölésével, 
1.1.31. és ki kell dolgozni a fiatalok lakástámogatásának lehetőségét, 
1.1.32. a gyógyszervásárlás támogatásának kiterjesztési lehetőségét, például a Kőbánya 

Kártya tekintetében vagy más módon, 
1.1.33. a kis- és középvállalkozások támogatásának lehetőségét, 
1.1.34. és figyelembe kell venni a költségvetés elkészítésénél az igazgatói 

munkaközösség javaslatát, 
1.1.35. annak lehetőségét, hogy az 1848-as emlékmű mellett az 1526-ig itt zajlott 

országgyűléseknek is állítsanak méltó emlékhelyet. 

1.2. Folytatni szükséges: 
1.2.1. az út- és járdafelújítási programot, 
1.2.2. a játszóterek biztonsági szempontból való teljes körű felülvizsgálatát a megkötött 

szerződések felülvizsgálatával, 
1.2.3. a játszótér-fejlesztési koncepció lehetőség szerinti végrehajtását, 
1.2.4. a térfigyelő rendszer bővítését. 
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2. A bevételek tervezési elvei 

2.1. A 2012. évi költségvetési források között kizárólag szerződésekkel, számításokkal és 
egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket lehet 
tervezni. 

2.2. A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény szabályai szerint, 
a kormányrendeletben meghatározott összegben kell tervezni. 

2.3. 2012. ev1 feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) biztosított 
lemondással ne kelljen élni, mert az évközi lemondásokat már teljes körűerr kamatfizetési 
kötelezettség terheli. 

2.4. Az Önkormányzat sajátos működési bevételeiből: 

2.4.1. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételeket a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint kell tervezni. 

2.4.2. az építményadó- és telekadó-bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben 
meghatározott adámérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével 
kell megtervezni. A 2012. évi építményadó- és telekadó-bevételi előirányzat 

működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatként is figyelembe vehető. A 
megosztás aránya a működési és felhalmozási hiány ismertében a Költségvetés 
tervezetében kerül meghatározásra. 

2.5. Az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 
bevételeiből: 

2.5.1. az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó bevételeit 
az érvényes szerződések, megállapodások és a jogszabályi előírások alapján kell 
tervezni, melyhez szöveges indokolás szükséges. A bevételek beszedését kizárólag az 
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájajavára lehet teljesíteni, 

2.5.2. a tábori befizetések, a diákigazolvány-díjak, a rendezvények jegyeladásai, a ,jó 
gyakorlat"- és tankönyv-értékesítésből, valamint a papírgyűjtésből származó 
bevételeknél 100%-os költségarányt ismerünk el. 

2.6. Az önállóan működő intézmények intézményi egyéb sajátos bevételeiből: 

2.6.1. az élelmezés bevételét a feladatmutatókhoz igazítva a kiadási oldallal összhangban 
kell megtervezni, 

2.6.2. a gondnoki lakás lakbérét kivéve 80%-os költségarányt ismerünk el, 
2.6.3. a kártérítés esetében l 00%-os költségarányt ismerünk el. 

2. 7. Az ingatlanértékesítés bevételi előirányzatának megalapozottabb tervezése érdekében 
újra kell gondolni az eladásra kijelölt ingatlanok körét, ki kell dolgozni a kerület 
ingatlanfejlesztési koncepcióját figyelembe véve a rendelkezésre álló vagyonnyilvántartást 
és a vagyonrendelet A tervezett előirányzatot olyan címlistával kell alátámasztani, amely 
tartalmazza az értékesítés előkészítettségének tényére vonatkozó rendezési tervek 
meglétét, az értékbecslés időpontját, valamint a pályázat kiírására vonatkozó adatokat. 

2.8. Az ingatlanhasznosítás területén a bérlakások értékesítésével, a lakások bérbeadásával, 
a földterületek bérbeadásával és a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos 
szabályozás alapján kell a 2012. évi előirányzatot megállapítani. 
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2.9. A működési és a felhalmozási feladatok fedezetéül bevonható pályázati forrásokat a 
Költségvetés tervezetébe a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk 
alapján a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni. 

2.10. Fejlesztési célú hitelfelvételként tervezhető a "Sikeres Magyarországért ÖKIF" 
hitelprogram keretében rendelkezésre álló keretösszegből az Orvosi rendelők 
kialakítására, a Mentőállomás építésére és az Ü gyfélszolgálati Iroda kialakítására 
vonatkozó hitelcélok keretösszege. 

2.11. Az átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében a Képviselő-testület a 20 ll. 
évben 2 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről döntött, 
mely döntést a Képviselő-testületnek 2012. április hónapban ismételten szükséges 
meghoznia. A folyószámlahitelkeret-szerződésén túl lehetőség nyílik munkabérhitel 
felvételére is, melynek szabályait a Költségvetés tervezete határozza meg. 

2.12. Továbbra is élni kell az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid távú befektetéseivel a 
kamatbevételek előirányzatának bázisszinten történő tervezése érdekében. 

3. A kiadások tervezési elvei 

3.1. A személyi juttatások előirányzatainak minél pontosabb tervezése érdekében -
valamennyi önállóan működő intézménnyel - a tervtárgyalásokat megelőzően a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodája előzetes egyeztetést folytat a Gazdasági és Pénzügyi 
Iroda által átadott tervező táblázatok alapján. Szükséges továbbá, hogy a - Humán 
Irodával egyeztetett - bértervező táblázat további altáblákkal egészüljön ki, melyek a 
részmunkaidős dolgozók, a pótlékok, a bérerr kívüli juttatások és az alapfeladatok 
elkülönítését szolgálják. 

Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kollektív 
szerződései különféle kötelezettségvállalásokat tartalmaznak. Amennyiben a költségvetési 
koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján tervezhető előirányzatok a kollektív 
szerződés kötelezettségeire nem biztosítanak fedezetet, úgy a kollektív szerződések 
felülvizsgálatát haladéktalanul el kell végezni. A felülvizsgálatot követően a 
kötelezettségvállalások összege az önállóan működő és az önállóan működő és 
gazdálkodó intézmények pénzmaradványát nem lépheti túl. 

A személyijuttatásokat- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kivételével (a továbbiakban: 
Vagyonkezelő) - valamennyi területen (beleértve az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságokat is) a vonatkozó törvényi szabályozás, a kinevezési okiratok és 
munkaszerződések figyelembevételével, a korábbi gyakorlatnak megfelelőerr kialakított és 
aktualizált táblázatokkal kell megtervezni. 

3.1.1. Az engedélyezett létszámok az önállóan működő és az önállóan működő és 
gazdálkodó intézményeknél az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. 
(II. 18.) KÖKT rendelet (a továbbiakban: Ör.), valamint a Képviselő-testület által az 
átmeneti időszakban hozott határozatok alapján a bázislétszám felülvizsgálatával 
kerülnek kialakításra figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, valamint az egyéb ágazati 
jogszabályokban megfogalmazott előírásokra. 

3.1.2. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - beleértve Vagyonkezelőt is -
tervezett létszámaikat, a 2012. évi tervtárgyaláson mutatják be .. 
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3.1.3. A szernélyi juttatások tervezése a törvényben meghatározott illetrnényalap, illetve 
bértábla alapján történik. 

3.1.4. A soros előrelépések költségét valarnennyi önállóan rnűködő és önállóan rnűködő 
és gazdálkodó intézmény tervezheti, rnelynek fedezetét az Önkormányzat biztosítja. 

3.1.5. Az általános iskoláknál a túlóra tervezése 10 hónapra 150 OOO Ft-os átlagbérrel 
történik. 

3.1.6. A rnunkavégzés alóli felmentési idő rnértéke a jogszabályban meghatározott 
rninirnurn időtartarn lehet. A 2012. évre kizárólag a már folyamatban lévő felrnentések 
áthúzódó költségei tervezhetők. 

3.1.7. Béren kívüli juttatásként a közalkalmazotti kör részére bruttó 161 418 Ft/fő/év 
összeg, a köztisztviselők részére pedig bruttó 200 OOO Ft/fő/év összeg tervezhető. 

3.1.8. Arnunkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 9 Ft/krn összege az önállóan 
rnűködő intézmények vezetői esetén a Humán Iroda felülvizsgálatát követően, a 
dolgozók esetén a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szernélyügyi és Bérszámfejtési 
Csoport felülvizsgálatát követően tervezhető. 

3.2. Az erdei iskolák és nyári táborok díjazásának egységesítése érdekében az önállóan 
rnűködő és az önállóan rnűködő és gazdálkodó intézményeknél erdei iskolákra és nyári 
táborokra szernélyi juttatás, dologi és egyéb folyó kiadás eredeti előirányzatként nem 
tervezhető. 

3.3. A 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadásokat az önállóan rnűködő intézmények és a 
Polgármesteri Hivatal az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat szintjén tervezhetik az 
általános forgalmi adó rnértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával (kivéve 
az élelmezési költségek előirányzatait, a közüzemi díjak előirányzatait, valarnint az Ör. 
hatályba lépését követő feladatváltozások előirányzatait). 

3.4. Az önállóan rnűködő és gazdálkodó intézmények a 2012. évi költségvetési 
támogatásukat az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat figyelembevételével, az 
általános forgalmi adó rnértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával és a 
2011. évi tervtárgyalás emlékeztetőjében foglalt előirányzat-csökkentési célkitűzés 

végrehajtásával korrigált összegben állapítják meg. 

3.5. Az önállóan rnűködő intézmények dologi és egyéb folyó kiadását- amely jellemzőerr 
normatívák alkalmazásával történik (kivéve a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt, 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskolát, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központot, a Kőbányai Sportközpontot, a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központot, az élelmezési költségek és a közüzemi díjak 
előirányzatait) - az alábbi szempontok betartásávallehet tervezni: 

3.5.1. a dologi és egyéb folyó kiadások tervezése a 2011. évi normatívák alapján történik 
az általános forgalmi adó rnértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával. 
Az Ör. gyakorlatának megfelelőerr a feladatrnutatók és a normatívák alapján 
kiszárnításra kerül a dologi és egyéb folyó kiadások keretösszege, amely keretösszegen 
belül az önállóan rnűködő intézmény vezetője határozhatja meg, - a kötelezettség 
vállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elernzésével, valarnint az Ör. 
végrehajtásának értékelésével - a számlacsoportok előirányzatait; 

3.5.2. a helyi utazásra szolgáló bérlet dologi kiadásának előirányzatát - rnunkakör 
szerinti lista alapján - a tervtárgyalás keretében a dologi keretösszegen felül kell 
biztosítani; 

3.5.3. a továbbképzési keret dologi kiadásának előirányzatát, - a hosszú távú és éves 
képzési terv alapján- a tervtárgyalás a dologi keretösszegen felül kell biztosítani; 
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3.5.4. a diákönkormányzatok számára biztosított normatívát az önállóan működő 
intézmények kizárólag a diákönkormányzat költségvetési sorra tervezhetik meg. Az 
előirányzat felhasználása csak a fenti jogcímre történhet; 

3.5.5. a 2012. évi költségvetésben a munka- és védőruha előirányzat az Ör.-ben 
meghatározott eredeti előirányzat szintjén tervezhető az általános forgalmi adó mértéke 
növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával. 

3.6. A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Iskola, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ, a Kőbányai Sportközpont és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát az Ör.-ben meghatározott eredeti 
előirányzat szintjén tervezheti az általános forgalmi adó mértéke növekedése 
költségkihatásának kigazdálkodásával (kivéve az élelmezési költségek előirányzatait, a 
közüzemi díjak előirányzatait, valamint az Ör. hatályba lépését követő feladatváltozások 
előirányzatait). 

3. 7. A 2012. évi költségvetésben az önkormányzat érdekeinek megfelelőerr kell kezelni az 
oktatás "államosítását". Az önkormányzati feladatok várható átszervezése miatt az 
általános iskolák 2012. évi előirányzatának felhasználása mind a személyi juttatásoknál, 
mind a dologi és egyéb folyó kiadásoknál csak időarányosan történhet. Az általános 
iskolák vezetői a 2012. évi tervtárgyalás megkezdéséig kötelesek valamennyi 
szerződésüket a fentiekre tekintettel felülvizsgálni. 

3.8. A takarékos, fegyelmezett gazdálkodás biztosítása érdekében - az ésszerű feladat
ellátással összhangban - valamennyi további önállóan működő és önállóan működő 
gazdálkodó intézmény a személyi juttatásoknál, a dologi és egyéb folyó kiadásoknál is az 
időarányos előirányzat felhasználására kell, hogy törekedjen. 

3.9. A szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatásának normatíváját a 
Humán Iroda költségvetésében kell tervezni azzal, hogy az előirányzat rendelkezési 
jogkörének gyakorlójaként a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság kerüljön 
meghatározásra. 

3.10. A saját főzőkonyhával rendelkező önállóan működő intézmények élelmiszer
beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és 
élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a 
szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési napok 
figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló 
feladatmutatónak az állami normatíva igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők 
létszámával egyezni kell. 

3.11. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények közüzemi szolgáltatási 
díj a központilag a Gazdasági és Pénzügyi Irodán kerül tervezésre - beleértve a szem ét és 
kéményseprési díjakat- a korábbi évek tapasztalati adatai alapján a várható díjemelésekre 
és megtakarításokra figyelemmel. 

3.12. Az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó 
intézményére a felügyeletet ellátó Irodák, a 2012. évi tervjavaslatban be kell, hogy 
mutassák a kötelező és a kimenő rendszerben megszüntethető kötelezön túli feladatokat és 
azok költségvonzatát a további döntések érdekében. 
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3.13. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tervezése az Ör.-ben meghatározott 
eredeti előirányzat alatt indokolt tekintettel a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
38/2011. (X. 21.) KÖKT rendeletre, valamint a Képviselő-testület 899/2011. (IX. 22.) 
határozatára. 

3.14. A működési célú pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások Ör.-ben 
meghatározott - egyes sorai - eredeti előirányzatának 20%-a céltartalékba kerül. A 
céltartalék felszabadításának feltétele az egyedi támogatási szerződések felülvizsgálata 
azzal, hogy a támogatott szervezetek, támogatásuk 2013. évtől történő évi 20%-os lineáris 
csökkentésére a gazdasági területért felelős alpolgármester részére javaslatot terjesszenek 
elő. Tekintettel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletre- mely a sportot 
támogató társaságiadó-alanyok számára az adóból érvényesíthető kedvezményt 
fogalmazott meg - a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, 
jégkorong) támogató adóalanyok számának növekedésével az önkormányzati támogatás 
kiesése pótolható. Továbbra is szükséges az évközi eseti támogatásokat minimális szintre 
csökkenteni figyelembe véve, hogy a pénzeszközök csak olyan tevékenységekre 
kerülhetnek átadásra, amelyek közvetlen települési érdekekhez kötődnek, vagy 
önkormányzati feladatellátást váltanak ki. 

3.15. Az alapfeladatokat ellátó társaságoknál (Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) - a feladatellátót alanyi jogon megillető normatív 
hozzájárulásan túli - kiegészítő támogatással is számolni kell figyelemmel a Képviselő
testület döntése értelmében bekövetkező feladat-változásokra, melynek mértéke a 
Költségvetésben kerül megállapításra. Az alapfeladatokat ellátó társaságok a 2012. évi 
tervjavaslatban be kell, hogy mutassák a kötelező és a kimenő rendszerben 
megszüntethető kötelezőn túli feladatokat és azok költségvonzatát a további döntések 
megalapozása érdekében. 

3.16. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is tervezni kell az un. 
"panelprogram" 2012. évet érintő növekvő fizetési kötelezettségeit, valamint az 
önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzatot a lehetőségek függvényében. 

3.17. A felhalmozási feladatok és felújítási célok előirányzatait a felhalmozási bevételek 
függvényében a Költségvetés tervezete állapítja meg. A tervezésnél biztosítani szükséges 
a már elnyert KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat előirányzatait, 
valamint a rövidtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási 
célok előirányzatait, különös tekintettel az Újhegyi Közösségi Ház és Kőrösi Csoma 
Sándor KKK akadálymentesítésére. A 2011. évről áthúzódó felhalmozási feladatok, 
felújítási célok kötelezettségvállalásait a 2011. évi pénzmaradvány terhére bizonylattal 
alátámasztva kell kimutatni. 

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezését olymódon kell alátámasztani, hogy 
csak jogilag rendezett, tételesen kimutatott, címlistával, megfelelő műszaki előkészítéssel 
alátámasztott feladatokra lehet tervezni, és biztosítani szükséges a feladat 
településrendezési tervekkel történő összehangolását is. A Költségvetés tervezetében, a 
felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezési költségeit további két évre előre 
szükséges bemutatni. 
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3.18. A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. A 
tervszámok alátámasztásául-kiemelten az EU-s pályázatokról-a nyilvántartások alapján 
összesítést kell készíteni, melyet a költségvetési és zárszámadási rendelet részeként külön 
táblázatban kell bemutatni az alábbi tartalommal: 

a) benyújtó szervezet, közreműködő szervezet, 
b) pályázat címe, azonosítója, 
c) önrész összege, 
d) igényelt támogatás összege, 
e) futamidő, 

f) előkészítési költségek, 
g) finanszírozás módja 
h) utáfinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg, 
i) szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg. 

3.19. Az Önkormányzat által alapított valamennyi többségi tulajdonú gazdasági társaság 
köteles üzleti tervét 2012. március 31-ig benyújtani a Képviselő-testület részére. Az üzleti 
tervben az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és a 
tervet olyan szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a költségvetési rendelet 
összhangja biztosított legyen. 

3.20. A Vagyonkezelő a 2012. évi előirányzatait a 2011. augusztus l-jén aláírt 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak, valamint a hatályban lévő további szerződések 
alapján köteles megállapítani a lakásállomány kezelésének koncepeionális kidolgozásával. 
A Vagyonkezelő a 2012. évi költségvetés tervtárgyalására kimutatást készít a személyi 
juttatások éves tervezett összegéről név szerinti bontásban, a költségek és ráfordítások 
éves tervezett összegéről költségnemenként, a lakásgazdálkodással kapcsolatos 
bevételekről és kiadásokról a várható deficit bemutatásával, valamint a bevételeinek 
szerkezetéről a vállalkozási tevékenységből származó bevétel arányának bemutatásával. A 
Vagyonkezelő a 2012. évi tervjavaslatban be kell, hogy mutassa a kötelező és a kimenő 
rendszerben megszüntethető kötelezőn túli feladatokat és azok költségvonzatát a további 
döntések megalapozása érdekében. 

3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos 
támogatással számolhatnak Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelőerr 
biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. 

3.22. Az előre nem tervezhető feladatok teljesítése érdekében a Képviselő-testület részére 
általános tartalékkeretet kell meghatározni. Ezen keret terhére kell biztosítani a 
pénzmaradvánnyal nem fedezett áthúzódó működési és felhalmozási fizetési 
kötelezettségek fedezetét is. A Költségvetésben továbbra is tervezni kell a polgármester és 
a bizottságok általános és céltartalék-kereteit 

3.23. A Költségvetésben az alábbi feladatokra céltartalékot kell képezni (a céltartalékok 
konkrét összegei és további jogcímei a Költségvetés tervezetében kerülnek 
előterj esztésre.): 

3.22.1. a 2010. évetérintő MÁK ellenőrzés megállapításaira, 
3.22.2. a normatív állami támogatások feladatmutatóinak évközi lemondásaiból, illetve 

év végi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre, 
3.22.3. az Ör.-ben meghatározott eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzat l%

ának megfelelő bértömeg biztosítására az önállóan működő intézmények részére, 
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3.22.4. az intézményvezetők teljesítményösztönzésére, melynek mértéke a bázisév 
előirányzatánál nem lehet magasabb, 

3.22.5. pályázatok önrészére arra az esetre, ahol a kiadások végleges struk:túrája még 
nem ismert, 

3.22.6. a sportfeladatokra (a korábbi években értékesített Kozma utcai sportlétesítmény 
bevétele terhére), 

3.22.7. természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelésére, 
3.22.8. az erdei iskolák és nyári táborok támogatására, 
3.22.9. a bevételi kiesések ellensúlyozására. 

3.24. A Költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő 
kell terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat befolyásolja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, 
l ellenszavazattal, 4 tartózkodással az előterjesztés l 0-26. melléklete szerint tudomásul veszi 
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót. 

ELNÖK: Megköszöni az előkészítésben résztvevők munkáját. Úgy gondolja, hogy hiányos 
információk ellenére is alapos anyag készült, illetve rengeteg háttérszámítás segítette a 
döntéshozatalt. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: Ez a javaslat elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a magasabb szintű 
jogalkotási törvénnyel, illetve a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletnek megfelelő, 
ezzel összhangban álló rendelet szülessen. A rendeletnek a leghangsúlyosabb eleme az adó 
mértéke, nem változik, ugyanakkor a rendelet szerkezete egyszerűsödik, nem ismétli meg a 
törvényi szabályokat, amelyeket tilt magasabb szintű jogszabály. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy a teljes adókedvezményben miért nem részesülnek a 100%-os 
rokkantak? 

ELNÖK: Ez a korábbi rendeletükben is így szerepelt. Ezt az adónemet nagyon ritka esetben 
vetik ki, nem szednek be ily módon magánszemélytől adót. Nem szerencsés, ha egy 
rendelethe ad hoc módon fogalmaznak be különböző kérdéseket, alaposabban gondolják 
végig ajavaslatot az elkövetkező időben. Vizsgálják meg kik fizettek adót. 
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Tokody Marcell Gergely: A 7. § (2) bekezdése szól a hatályvesztésről, amit nagyon 
előremutatónak tart. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, a 2. § a) pontja módosuljon: "lakás esetében az oda 
bejelentett tulajdonos és a tulajdonosnak a lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkező( .. )". 

Dr. Szabó Krisztián: Támogatja Képviselő úr javaslatát. A 2. § a) pontja úgy szólna: lakás 
esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező tulajdonosnak, valamint a lakásban bejelentett 
lakóhellyel rendelkező egyenes ági hozzátartozója után( .. )". 

ELNÖK: Nincs több hozzászólás. A vitát lezátja. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
j avaslatra a befogadott módosító javaslattal együtt. 

Módosító javaslat: 

137/1. módosító javaslat: Az építményadóról szóló rendelettervezet 2. § a) pontjában a 
"lakás esetében a tulajdonosnak" szövegrész helyébe a "lakás esetében a lakásban 
lakóhellyel rendelkező tulajdonos és" szöveg lép. 

Az előterjesztő támogatja a 137/1. számú módosító javaslatot. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal- a befogadott módosítással az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a 
41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendeletét az építményadóróL 

4. napirendi pont: 
A telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Felszólalásijegyet adott le Klöczl Tamás és Klöczl Marianna. (Afelszólalásijegyek 
a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

Dr. Szabó Krisztián: Több esetben felmerült már a Képviselő-testület ülésén is a kérdés, 
azoknak a telkeknek az adókötelezettségével kapcsolatban, amelyek valamilyen oknál fogva 
beépítésre nem hasznosítható, azokra építési engedély - nem tilalom folytán - egyéb okból 
nem adható ki. Azt az adómentességet, amely jelenleg ilyen vonatkozásban fennáll, ez a 
rendelettervezet meghosszabbítani javasolja, határozott időtartamra 2012. december 31-éig. 
Szándékában áll az Önkormányzatnak egy olyan megoldási javaslat kidolgozása, amely 
véglegesen rendezné ezen telkek hasznosítását, és ezen adófizetési kötelezettségeket 
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Klöczl Tamás: A Felső-Rákosi réteken 42717 hrsz.-ú földterületben résztulajdonos és az erre 
kivetett adó miatt szólal fel. Öt évre visszamenőleg be akarják hajtani a telekadót A 
telekadóról szóló rendelet úgy szól ahol építési tilalom van, oda nem vethető ki telekadó. 
Mivel építési tilalom nincs elrendelve, de építési engedély sem adható ki, tartalmában ez 
ugyanaz és csak játék a szavakkal. A 2010-2011. évre mentességet kaptak az adófizetés alól, 
akkor ez miért nem érvényes előtte és utána? Számára nem maradt más lehetőség, mint 
méltányosságot kémi jegyző úrtól és reménykedni az elbírálásban. 

ELNÖK: Ez az önkormányzat volt az, amelyik megszüntette az adófizetés kötelezettségét. A 
korábbi időszakról ez a testület nem tud nyilatkozni. Adóhatósági eljárás folyik, a Képviselő
testület rendeletalkotással szabályoz. Ez a Képviselő-testület a rendeletét úgy alkotta meg 
tavaly is, idén is, hogy ezen a területen ne kelljen adót fizetni. Az előző időszak adóhatósági 
eljárás keretében kerül megvizsgálásra. 

Dr. Szabó Krisztián: A telekadó kötelezettséget önkormányzati rendelet írja elő. Korábban -
bár ugyanebben a méctékben- áll fenn a telekadó fizetési kötelezettség. Azokra az évekre, 
amit Polgármester úr elmondott nem vonatkozik az adómentességet megállapító rendelkezés, 
az adókötelezettség fennáll. Ezen a területen nem áll fenn építési tilalom. Erre az esetre a 
törvényi adómentesség esete nem terjed ki. Az adóhatóság a jogszabályok alapján jár el, nem 
tehet mást. A méltányosság intézményét is bizonyos körbe szorítj a az önkormányzati rendelet, 
illetve a helyi adókról szóló törvény. Méltányossági kérelem elbírálása kapcsán teljes 
körültekintéssel és a médegelés teljes végigvitelével hozzák meg a döntést. 

Dr. Pap Sándor: Klöczl úr járt nála, és tett egy olyan ajánlatot, hogy az önkormányzat 
megveszi a tulajdonrészét, amelyért elég szép összeget ajánlottak, azt hiszi ezzel messze 
túlmentek a lehetőségeken. Igyekeztek a létező legvégső határig elmenni, hogy segítsenek, ha 
ezzel a lehetőséggel nem éltek, az adóhatáságra tartozik innentől kezdve az ügy. 

ELNÖK: Az említett területen az önkormányzatnak is jelentős tulajdoni hányada van. 
Mindenképpen az a cél, hogy a terület hosszú távon rendeződjön, a szabályozási terv is ezt 
tartalmazza, még ha az jelentős korrekcióra szorul is. Más esetben is felmerült az a lehetőség, 
hogy az önkormányzati tulajdon mind kiterjedtebbé és egységesebbé válj on. V élhetőerr ezzel 
a gyakorlattal élni fognak a jövőben is ezen a területen, nyilván a vonatkozó jogszabályok 
betartásával. Kérdezi Klöczl Mariannát, kíván-e hozzászólni. 

Klöczl Marianna: A telekadót kivetéssei állapítják meg, a Képviselő-testület állapította meg 
idén ezt a telekadót, eddig nem rótták ki rájuk. Ugyanazt a telekadót vetik ki egy építési 
telekre, mint egy nem beépíthető telekre, ami véleménye szerint nem megfelelő. Ezen a 
területen még utcákat sem alakítottak ki, nincsenek közművek, nincs közvilágítás, még a 
telekalakítás sem történt meg, de erre visszamenőlegesen 3 200 OOO Ft adót vetettek ki 
magánszemélyekre. 
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ELNÖK: Ismét jelzi, hogy ez a Képviselő-testület 201 O októberében kapott mandátumot. Egy 
hónap múlva rendeletet alkotott és ebben a rendeletben erre a területre adómentességet 
állapított meg. Ugyanez a Képviselő-testület a 2012-es évre is megállapítja az 
adómentességet. A korábbi időszak más eljárásban kerül vizsgálat alá, ahol az 
adójogszabályoknak kell megfeleltetni az egész helyzetet. 

Dr. Szabó Krisztián: A belterülethe vonástól számítva a területek adókötelesek voltak. A 
telekadó megfizetésének a kötelezettsége nem kivetéssei történik, hanem bevallási 
kötelezettséget kell teljesíteni. A belterülethe vonástól számítva a bevallási kötelezettség él. 
Amikor az adóhatóság munkatársai felderítették az itt fennálló adókötelezettséget, akkor 
bevallás-adásra hívták fel az ügyfeleket, nem kivetésről van szó, hanem egy korábbi be nem 
vallott kötelezettség teljesítésére történő felszólításróL Az adóhatóság adóbírság, illetve pótlék 
felszámítása nélkül állapította meg az adófizetési kötelezettséget, alapvetően méltányosan járt 
el. 

ELNÖK: El kell mondja, hogy ezek a földek, amelyek jelenleg értéktelennek tűnnek, a 
belterülethe vonást követően és amennyiben a megfelelő telkek kialakíthatóak lesznek, 
jelentős értéknövekedésen mennek keresztül. Ehhez az összes tulajdonos együttműködésére 
szükség van, többek között ez okozza a probléma megoldásának a nehézségét. A vitát lezárja. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotásijavaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal ~ az előterjesztés l. melléklete szerint ~ megalkotja a 42/2011. (XI. 24.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóróL 

5. napirendi pont: 
Az idegenforgalmi adó bevezetésének tapasztalatai 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Élő Norbert: Véleménye szerint szavaznia kell a Képviselő-testületnek, mert döntési javaslat 
szerepel az előterjesztésben. Kéri, valahogy szabályozzák a kérdést, mert bizottsági ülésen is 
felmerül, hogy kell-e szavazni vagy nem bizonyos kérdésekről. Elmondja, hogy jó anyag 
került a Képviselő-testület elé, mert megmutatja, hogy ebben a rossz helyzetben jól döntött a 
Képviselő-testület. A régi rendszerben a Kőbányai Önkormányzat körülbelül l 00 millió 
forintot kapott volna. Javasolja, hogy éljenek felterjesztéssel, hogy állítsák vissza a régi 
rendszert az idegenforgalmi adónáL 
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Dr. Pap Sándor: Az idegenforgalmi adó minden egy forintja után másfél forintot kapnak 
üdülőhelyi normatívaként, ez a kettő most külön soron lett tervezve. Az előterjesztésben 
szereplő 17 777 OOO Ft-ot be kell szorozni 2,5-del, ez körülbelül 44 millió forint körül van, 
tehát a végösszeg az előterjesztésben szereplő összegnél egy kicsit magasabb. A felterjesztési 
javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy akkor vegyék elő a kérdést, amikor látják, hogy 
milyen lesz a 2012-es évben az adókörnyezet és abból a Kőbányai Önkormányzat hogyan 
részesül. 

ELNÖK: Egyetért Alpolgármester úr által elmondottakkal, az adótörvényeket jelen 
pillanatban is tárgyalja a Parlament. Javasolja várják meg mi lesz a vége ennek. Kérdezi Élő 
Norbert Képviselő urat fenntartja-e a javaslatát? 

Élő Norbert: Fenntartj a a javaslatát. 

ELNÖK: Alpolgármester úr nem fogadta be Élő Norbert képviselő úr módosító javaslatát, 
ezért szavazni kell az elhangzott javaslatról. Kéri, szavazzanak a j avas latra. 

Módosító javaslat: 

162/1. módosító javaslat: A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, az önkormányzat 
éljen felterjesztési jogával, hogy az idegenforgalmi adó képezze a forrásmegosztás részét. 

Az előterjesztő nem támogatja a 162/1. számú módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ll tartózkodással nem fogadja el a 16211. számú módosító javaslatot. 

ELNÖK: Nem hoznak döntést a tájékoztatóról, mert a hatályos SZMSZ értelmében így kell 
eljárniuk. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi 
adó bevezetésének tapasztalatairól szóló - az idegenforgalmi adó tekintetében történő 
változtatás szükségességének vizsgálatáról szóló 491/2011. (V 19.) határozata alapján 
készített- tájékoztatót tudomásul veszi. 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatója, dr. Molnár Andor 
2011. december 15-ével nyugdíjba vonul. Az előzőleg kiírt pályázatra nem érkezett 
jelentkező, ezért úgy döntött a Népjóléti Bizottság, illetve a Képviselő-testület is remélhetőleg 
úgy dönt, hogy új pályázatot ír ki. A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolják a 
pályázati feltételek közül kivenni, hogy orvosi diplomához kötött végzettségre van szükség. 
Orvosi vagy egyéb diplomához kötött végzettségről kellene beszélni. A Bizottság módosító 
javaslata, hogy a Közigazgatási Intézet honlapján, az Egészségügyi Közlönyben és egyéb 
fórumokon is meg kell jelentetni a pályázat kiírását. Javasolják, hogy a benyújtási határidőt 
hosszabbítsák meg december 31-ére, értelemszerűen a munkába lépés napja január l-je 
helyett február l-jére módosulna. A pályázat benyújtásának a módja: személyesen, postai úton 
vagy e-mailen keresztül is megoldható legyen. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Bejelenti, nemcsak megszavazza az előterjesztést, de egyet is ért 
azzal a tartalmi változtatással, hogy egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet 
vezetésével olyan személy bízható meg, aki orvostudományi vagy egyéb egyetemi 
végzettséggel rendelkezik. Felhívja a figyelmet, hogy azon kevés esetben ahol ez előfordul 
Magyarországon és azon sok esetben, ahol külföldön ez előfordul az adott intézménynél 
mindig dolgozik helyettesként vagy más beosztásban orvos. Ha ez nincs, ebből lehetnek 
problémák. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló. A bizottsági módosító javaslatokat mindenkinek kiosztották, 
amelyeket az előterjesztő támogatott, ezért ezek a javaslatok automatikusan részévé váltak az 
anyagnak. Indítja a szavazást. 

Módosító javaslatok (Dr. Csicsay Claudius Iván): 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatásáról szóló 89. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt pályázati kiírás az alábbiak szerint 
módosuljon: 
l. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent részből maradjon el az "egészségügyi 

menedzseri képesítés" szöveg. (89/1. módosító javaslat) 
2. A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja 2012. január l-jéről 2012. 

február l-jére módosuljon. (89/2. módosító javaslat) 
3. A pályázat benyújtásának határideje 2011. december 9-éről 2011. december 31-ére 

módosuljon. (89/3. módosító javaslat) 
4. A pályázatok benyújtásának módja szövegben a "módja" szó "módjai" szóra 

módosuljon. (89/4. módosító javaslat) 
5. A pályázatok benyújtásának módja rész második bekezdése a "Személyesen" szót 

követően egészüljön ki a "december 23-áig" szövegrésszel. (89/5. módosító javaslat) 
6. A pályázatok benyújtásának módja rész egészüljön ki egy újabb, "elektronikus úton 

a tileczkynedrlapuilona@kobanya.hu e-mail-címre" bekezdéssel. (89/6. módosító 
javaslat) 
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7. A pályázat elbírálásának határideje 2011. december 31-éről 2012. január 31-ére 
módosuljon. (8917. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 8911-7. módosító javaslatokat. 

954/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
( 14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal. 

"Budapest Főváros X Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 

pályázatot hirdet 
a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 

igazgató 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Foglalkoztatás jellege: 
A vezetői megbízás időtartama: 

A munkavégzés helye: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 
2012.február l-jétől2017.január 31-igszól. 
ll 02 Budapest, Endre utca !O. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fe/adatok: 
Az igazgató vezeti az intézményt felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és takarékos 
gazdálkodásáért Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító
megelőző munka) működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek 
összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: (a 1312002. (III 28.) EüM rendelet l. §(l) bekezdése szerint) 
• orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség 
• egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés 
• egészségügyi ellátás területén legalább öt éves vezetői munkakörben szerzett gyakorlat, 

valamint 
• büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• egészségügyi intézményi gazdálkodásban szerzett tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• részletes szakmai önéletrajz, 
• képesítést igazoló okiratok másolata 
• öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyertes pályázóként a 2007. évi CLII törvény 5. § (!) bekezdésének a) pontja szerinti 
határidőben vagyonnyilatkozatot tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. február l. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona nyújt, a 4338-332-
es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módjai: 
• postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete címére történő megküldésével (ll02 Budapest Szent László tér 29.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
K/41665/2011/XXI., valamint a munkakör megnevezését: igazgató, 

• személyesen 2011. december 23-ig: Budapest Főváros X Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél, 1102 Budapest Szent László tér 29. földszint 
33., 

• elektronikus úton a tileczkynedrlapuilona@kobanya.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február l. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető kinevezéséről a Népjóléti Bizottság 
véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Allásportálján történő közzélétel napja: 2011. 
november 24." 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

7. napirendi pont: 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ún. "Sl" területre tervezett "ARTlO" projekt 
részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet 

biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. §(4) bekezdés b) ponija alapján- zárt 
ülésen tárgyalja a 7. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, ún. Gergely-park környezetvédelmi 
felülvizsgálata által javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása és az 

ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Az SZMSZ 20. § (3) bekezdése alapján A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonában lévő, ún. Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálata által 
javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása és az ehhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása tárgyú napirendi pont tárgyalására zárt 
ülést rendel el. 

ZÁRTÜLÉS 

ELNÖK: Szünetet rendel el 1330 óráig. Felhívja a Képviselő-testület tagjainak figyeimét a 
pontos kezdésre. 

Szünet 

ELNÖK: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

9. napirendi pont: 
A "KMOP-5.1.1/A-09-2f.2011-0001 A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 

városrehabilitációja" projekt támogatási szerződésének aláírása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Az előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagot. Kérdés, 
hozzászólás nincs. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

957/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "KMOP-
5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című projekt Támogatási Szerződését, annak feltételeit jóváhagyja, s 
felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására, továbbá a projekt bankszámlájának 
megnyitására. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című a projekt megvalósításához, a közbeszerzési eljárások kiírásához és 
az önerő biztosításához a 2012. évi kiadások előirányzatának fedezetét az átmeneti 
költségvetés terhére biztosítja 324 240 OOO Ft összegben. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 
létrejött, a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja" projekt megvalósítását szabályozó Városrehabilitációs Közfeladat 
Ellátási Keretszerződés l. mellékletének aktualizálását a közreműködő szervezet által 
támasztott feltételeknek megfelelően az előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a 
polgármestert, hogy a Városrehabilitációs Közfeladat Ellátási Keretszerződés módosítását írja 
alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

bankszámlanyitás 2011. november 30. 
fedezetbiztosítás 2012. január l. 
szerződésmódosítás 2012. december 31. 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l O. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vevőállományáról 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: A Képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, az elmúlt ülésen tárgyalt 
anyaghoz képviselői kérésre készült tájékoztatás, kiegészítés történt. 

Somlyódy Csaba: Élő Norbert képviselő úr kérte ezt az anyagot, és megköszönte Szabó 
László vezérigazgató úrnak, hogy elkészült. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólás, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vevőállományáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

ll. napirendi pont: 
A Halom u. 33. szám alatti bölcsőde építésével kapcsolatos szerződések lezárása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Az elmúlt évben számos beruházás nem valósult meg. A Halom utcai Bölcsőde 
megépítése körülbelül tíz éve szerepel az önkormányzat tervei között, hogy a most működő 
bölcsődét kiváltja egy új épülettel. Mindenki ismeri a körűlményeket. Úgy tűnik, hogy a 
szerződésből való kilépés a legpraktikusabb lépés, a tárgyalásokból úgy tűnik, hogy ezt 
elfogadható áron le is tudják zámi. 

Somlyódy Csaba: Az előterjesztésben az szerepel, hogy októberben megállapodásra került 
sor, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az egyik nyertes a ZÁÉV Zrt. és a tervező írt 
alá, ahol összegszerűen is megállapodtak a felek abban, hogy milyen feltételekkel állnak el a 
szerződéstől. Kérdezi, hogy elkerülték a bírósági ügyet, vagy ez még lehetséges? 

Szabó László: Augusztusban a ZÁÉV Zrt.-vel kezdték meg az egyeztetéseket, nehezen 
jutottak el odáig, hogy ki tudják mondani, senki nem tehet erről az egészről. Jegyzőkönyvben 
állapodtak meg, ahol összegszerűen le van írva, hogy kártérítés címén mennyit fizet az 
önkormányzat a ZÁÉV Zrt.-nek. Korábban egyezségi megállapodásban tervezték lezárni az 
ügyet, aztán a jogászok úgy döntöttek, hogy a jegyzőkönyv is elegendő, mert minden tartalmi 
és formai követelmény benne van, hogy a szerződés lezárható legyen. A műszaki ellenőrrel 
megállapodásban sikerült rendezni a dolgokat és a tervezővel is. A ZÁÉV Zrt. 
vezérigazgatójának megígérte, hogy a Kőbányai Önkormányzat a 8 200 OOO Ft-ot még ebben 
az évben át fogja utalni, mert a ZÁÉV Zrt.-nek erre az összegre szüksége lenne. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozatokra. 

958/2011. (XL 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületületének a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a ZÁÉV Zrt. között 2010. december 
22. napján, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a "Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatti 
bölcsőde építése" tárgyában létrejött vállalkozási szerződésnek, közös megegyezéssel történő 
lezárást jóváhagyja - a felek 2011. október 18. napján kelt egyezségi megállapodást 
tartalmazó jegyzőkönyvben foglalt jognyilatkozataira tekintettel, - amely szerint a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviseletében, 
összesen 8 402 326 Ft-ot fizet meg kártérítés jogcímén ZÁÉV Zrt. részére, a szerződésből 
eredő mindennemű igényének kielégítése érdekében az Önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében 
meghatározott Halom u. bölcsődeépítés költségvetési sor terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. november 17. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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



959/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az MK Mérnökiroda Kft. között, 2010. július 
20. napján, a Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatt létesítendő 80 férőhelyes 
bölcsődeépítési beruházás lebonyolítási-műszaki ellenőri munkáinak elvégzésére létrejött 
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. (A megállapodás a 
jegyzőkönyv l. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2011. november 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

960/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. és a KAS Design Kft. között a 2011. évben, a Bp. X., Halom u. 33. szám 
alatti 80 férőhelyes bölcsődével kapcsolatban elvégzett tervezési feladatok pénzügyi 
rendezését, - 850 OOO összegben, amelynek fedezete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. mellékletében 
meghatározott Halom u. bölcsődeépítés költségvetési sor -jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. (A megállapodás a 
jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2011. november 17. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi előirányzat kompenzációja pénzügyi 

fedezetének átcsoportosítással történő biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítéssel élni, hozzászólásra nmcs 
jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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961/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés Előirányzott Kompenzáció szükséges pénzügyi fedezete 
biztosításához, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 13/a és 13/b mellék1etében felsorolt feladatok közül az alábbi 
feladatokat és a hozzá rendelt összegeket 
kiadásokhoz: 

a következők szerint csoportosítja át a dologi 
eFt-ról eFt-ra; 

- Halom u. bölcsőde építés 472 720 eFt-ról 417 063 eFt-ra; 

- Állagmegóvási munkák (S l) 86 OOO eFt-ról 39 210 eFt-ra; 

- Kerepesi úti rendelő kiváltási terv l O OOO eFt-ról O eFt-ra; 

- Kistermelői piac 20 OOO eFt-ról O eFt-ra; 

- Fokos u. 5-7. felújítás l O OOO eFt-ról O eFt-ra; 

- Bem J. Ált. Isk. felújítás 22 l 00 eFt-ról O eFt-ra. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. november 25. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

13. napirendi pont: 
Az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások okának 

megszüntetéséhez pénzügyi fedezet biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nem jelentkezik 
senki. Megköszöni az alapos előkészítő munkát. Az elmúlt években a legolcsóbb ajánlat is, 
ami a Képviselő-testület elé kerül 400 millió forintról szólt. A szakértőkkel folytatott 
tárgyalások nyomán kirajzolódik, hogy garanciát vállalnak arra, hogy ezzel a megoldással 
megszüntetik ezen a területen a beszakadásokat Nagyon remélik, hogy ez így lesz és 
Kőbányán meg tudnak oldani egy közel évtizedes problémát gondot, és vissza tudnak adni 
egy parkot a lakosságnak, amit nagyon várnak, és életveszély, balesetveszély megszüntetése 
történik. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

962/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy parki 
katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások okának megszüntetésével a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg az általa készíttetett javaslatban megfogalmazottak szerint. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (IL 18.) önkormányzati rendelet 13/a. 
rnellékletében felsorolt feladatok közül alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a 
következők szerint átcsoportosítja: 

- Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont 7 OOO eFt-ról 
- Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása 50 OOO eFt-ról 
- Pincékkel összefüggő informatikai rendszer kialakítása 

- Illernhely építés 
- Pinceprogram 

6 OOO eFt-ról 
23 OOO eFt-ról 
50 OOO eFt-ról 

O eFt-ra; 
46 0000 eFt-ra; 

O eFt-ra; 
O eFt-ra; 

90 OOO eFt-ra. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-rnódosítás végrehajtására, 
valarnint a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
rnegtételére. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 
2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés L rnelléklete 5.1. (beruházási feladatok) pontját, a 
Közszolgáltatási Keretszerződés 6.3. pontja - Egyedi tárgyéven belüli közszolgáltatási 
megbízások - alapj án, az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások 
okának rnegszüntetése feladattal egészíti ki. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a fenti rnódosítással a 20 ll. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
rnódosítását írja alá. 
Határidő: 2011. decernber 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

ELNÖK: A napirend tárgyalását lezáxja. 

14. napirendi pont: 
Az Óhegy park "Csősztorony" játszótér talajmechanikai vizsgálata alapján 

meghatározandó további feladatok 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. A rnódosító javaslat rnindenki 
számára kiosztásra került és ez a rnódosító javaslat alapvetően rnódosítja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. Jegyző úr jelzi, lehet, hogy rnódosítaniuk kell a rnódosító 
javaslatot is, ugyanis az szerepel a javaslatban, hogy más feladatra kerüljön átcsoportosításra 
az összeg, ez így nem jó. 

Radványi Gábor: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azt fogalmazta meg, 
hogy rnindenképpen az erre szánt összeget kőbányai játszótérfejlesztésre fordítsák. 
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Módosító javaslat: 

130/1. módosító javaslat: Ne kerüljön megépítésre a "Csősztorony" játszótér, a fennmaradó 
forrás pedig maradjon a játszótér soron, amelyből a már elindult játszótér-felújítások további 
forrásigényét lehet biztosítani. A "Csősztorony" játszótér vízellátásának kiépítésére biztosított 
l 500 OOO Ft kerüljön átcsoportosításra játszótérfejlesztésre. A témában készüljön 
előterjesztés a 20 ll. decemberi képviselő-testületi ülésre. (Dr. Csicsa y Claudius Iván) 

Előterjesztő támogatja a 130/1. számú módosító javaslatot. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a módosító javasiatra azzal, hogy a "más feladatra" helyett 
kerületi játszótér-fejlesztési feladatara" fordítható az összeg. 

963/2011. (XL 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Óhegy parkban a "Csősztorony játszóváros Nagyok játszóterét" nem építi meg. A 
"Csősztorony" játszótér vízellátásának kiépítésére biztosított l 500 OOO Ft-ot 
játszótérfejlesztésre csoportosítja át. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a játszótérfejlesztés témában készüljön 
előterjesztés a 2011. decemberi képviselő-testületi ülésre. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. december 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

15. napirendi pont: 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség, Speciális Mentők- Polgári Védelem, 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, valamint az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosított céltartalék felszabadításáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
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Tokody Marcell Gergely: Nem szorosan a napirendi ponthoz kapcsolódik, de valahol 
rendvédelmi kérdés. Nem lehetnek elégedettek a rendvédelmi szervek alapvető működésével, 
- valamelyest idesorolhatják a közterület-felügyeletet is -, ezért nem tud pozitívan reagálni a 
tájékoztató anyag elfogadására. Problémát jelzett a Mázsa út környékén. Sokkal 
határozottabb, demonstratív jelenlét lenne elvárható, a maga részéről ezzel nincs kibékülve. 

ELNÖK: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, miután nem fogadta el a közterület-felügyelet 
munkájáról szóló beszámolót, Tóth Béla ezredes úrtól kérte, vizsgálja meg a szervezet 
működését. A napokban elkészült egy vizsgálati anyaggal, szóban már értékelték Kapitány 
úrral a helyzetet, jegyző úrral a szakértői anyaget meg fogják vitatni, és a megfelelő 
következtetéseket levonják. A készülődőben lévő új önkormányzati törvény a közterület
felügyelet működtetését jelen állapotában egyértelműen a kerületi önkormányzatok feladatává 
teszi. A közterület-felügyelet működtetésén túl megfogalmazza a törvénytervezet, hogy az 
önkormányzatok egyéb jogszabályokban foglalt megfeleléssei kvázi "önkormányzati 
rendőrséget" működtethetnek. A következő év egyik feladata - amennyiben elfogadja a 
Parlament a jogszabályokat - ezt a szervezetet felépítsék. Az is hozzátartozik, hogy a 
működéséhez a megfelelő forrásokat, eszközöket biztosítaniuk kell. A jelenleg rendelkezésre 
álló létszám, technikai eszközök nem elégségesek a feladat ellátásához. Továbbra is szükség 
lesz minden olyan szereplő közreműködésére, aki tehet a közbiztonságért. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A 3. melléklet 1.) pontja úgy szól, hogy a megállapodás kiegészül 
az alábbi 26. ponttal: "Támogató 4 500 OOO Ft egyszeri támogatásban részesíti a 
Támogatottat, amit a Támogatott a működési költségeire használhat fel." Javasolja az l) 
pontot úgy megfogalmazni, hogy "a kerület területén végzett működési költségére használható 
fel." 

ELNÖK: Javasolja, hogy a módosító javaslatot fogadja el a Képviselő-testület. A közművek 
felé az elszámolás nem történt meg, amikor átadásra került az ingatlan, tehát ez az előző 
időszakban felhalmozott közműtartozások fedezete az összeg. Alpolgármester úr befogadja a 
módosító javaslatot. Kéri, szavazzanak az előterjesztett határozati javaslatokra. 

Módosító javaslat: 

134/1. módosító javaslat: A Kőbányai Wolf Polgárőrséggel kötendő Együttműködési 
megállapodás módosításának 1.) pontjában a "Támogatott a működési költségeire használhat 
fel." szövegrész helyébe a "Támogatott a kerület területén végzett tevékenységével 
összefüggő működési költségeire használhat fel." szöveg lépjen. (Dr. Csicsay Claudius Iván) 

Előterjesztő támogatja a 134/1. számú módosító javaslatot. 

964/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület -
Kőbányai "Wolf' Polgárőrség Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (a továbbiakban: Kőbányai Wolf Polgárőrség) 2011. Ill. negyedéves 
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felszabadítja az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében a fejlesztési célú céltartalékok között a Kőbányai Wolf Polgárőrség részére 
biztosított 4 500 OOO Ft-ot a működési költségeinek fedezetére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
Kőbányai Wolf Polgárőrséggel kötött megállapodás módosítására, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetésérdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. november 30. 
a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 

16. napirendi pont: 
OVI-FOCI Programban további kőbányai óvodákkal történő részvétel 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

Révész Máriusz: Elmondja, hogy néhány óvoda kimaradt, bizonyos tulajdoni 
rendezetlenségek miatt. Felhívja a Polgármesteri Hivatal figyelmét, tegyen meg mindent, 
hogy a jövő évben ezek rendezve legyenek, és az azt követő évben a kimaradó óvodákat is 
próbálják bevonni ebbe a programba. 

ELNÖK: A vezetői értekezleten is megfogalmazódott az a kérés, hogy minden önkormányzati 
intézmény tulajdoni lapját lássák, és tudják, hogy hol kell beavatkozni. Ez körülbelül 3-4 éves 
kérés, határozatok tömege született erről, de még mindig nem látnak mindent tisztán. 
Tisztázni kell az intézményeik tulajdoni státuszát. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatra. 

965/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Porgramot 23 457 500 Ft-tal. A támogatás keretében az alábbi tizenegy óvodában Ovi-Foci, 
Ovi-Sport Program kerül megvalásításra 2012. június 30-ig, mely program tartalmazza a 
sportpályát a hozzá tartozó eszközökkel és a pedagógusképzést 

Intézmény neve Ir. szám Hrsz. Cím 
l. Gépmadár Ovoda 1106 39210/45 Gépmadár u. 15. 
2. Bóbita Ovoda 1102 39068/2 Halom u. 7/b 
3. Hárslevelű Ovoda 1106 42526/371 Hárslevelű u. 5. 
4. Kékvirág Ovoda 1107 38315/88 Kékvirág u. 5. 
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5. Csupa Csoda Ovoda 1101 38924/9 Kőbányai út 38. 
6. Kincskeresők Ovoda 1105 41369/2 Mádi u. 4-6. 
7. Kiskakas Ovoda 1104 41203/7 Mádi u. 86-94. 
8. Csodapók Ovoda 1104 41160/6 Mádi u. 125-127. 
9. Aprók Háza Ovoda 1108 42309/73 Ujhegyi sétány 5-7. 
10. Csodafa Ovoda 1108 42309/19 Ujhegyi sétány 17-19. 
ll. Rece-fi ce Ov oda 1105 41510/8 Vaspálya u. 8-1 O. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi átmeneti költségvetésének terhére 23 457 500 Ft-ot biztosít Ovi
Foci, Ovi-Sport Program megvalósítására az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány számára. 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgáfillestert az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: a 2012. január 15. a támogatási szerződés megkötésére 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben pancsolómedencék kialakítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Egyetért azzal, hogy a bölcsődéikben a nyári időszakra teremtsék meg azt a 
lehetőséget, hogy a gyerekek vizes élményhez jussanak. Azt a véleményt is megfogalmazták, 
hogy Kőbánya közterületein is indokolt párakapuk elhelyezése a nyári időszakban. A 
következő évben erre is gondot fognak fordítani. Módosító javaslata: nem látja indokoltnak, 
hogy az 5 852 eFt-ot az Önkormányzat áthelyezze a bölcsőde költségvetésébe, hiszen ennek a 
felhasználása ebben a pillanatban nem tud megtörténni. Jelöljék meg a határozati javaslatban, 
hogy a következő évi költségvetésben erre a célra, ezt az összeget betervezik. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Nyomatékosan kéri határozati javasiatha foglalni, hogy ezen az 
összegen felül még a szükséges összeget tervezzék be a költségvetésbe a lehetőségekhez 
mérten. 

Tóth Balázs: Kéri, vizsgálják meg, hogy azt a vizet, amit a gyerekek elpancsolnak, ne 
közvetlenül a csatornába, hanem akár öntözésre fellehessen használni. 

Agócs Zsolt: Eredetileg l O millió forint volt a költségvetésben elkülönítve arra, hogy a 
balesetveszélyes helyzetet szüntessék meg az óvodákban. Továbbra is balesetveszélyes a 
kisgyermekek környezete, ezt a kettőt együtt kell kezelni. 
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ELNÖK: Egyetért Képviselő úrral abban, hogy a gyermekintézmények udvarain a 
balesetveszélyes burkolatokat bizony rendbe kell hozni és meg kell szüntetni minden olyan 
veszélyforrást, ami a gyermekek biztonságát veszélyezteti. 

Révész Máriusz: Véleménye szerint nem feltétlenül ilyen költséges megoldások felé kellene 
menni, javasolja nagyobb műanyag medencék megvásárlásának lehetőségét megvizsgálni, 
vízforgatóval együtt. 

Szabóné Gerzson Sarolta: El kell kezdeni a komoly terveztetést és komplexerr kezelni egy 
bölcsődeudvart a tereprendezéstől a zöldfelületek, pancsoló kialakításáig. 

ELNÖK: A tervek évekkel ezelőtt elkészültek, sokkal többe kerülnek. Ott kell elkezdeni a 
végrehajtást, ahol a legégetőbb, vagy ahol az épület teljes rekonstrukciójára sor került, ott az 
udvart is teljes egészében meg kell újítani. Módosító javaslata: A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítási költségvetési sor 
céltartalékba helyezett összeget a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be, illetve a 
lehetőséghez mérten további forrást is biztosítson erre a célra. Kéri, szavazzanak a határozati 
j avaslatra az ismertetett módosítással együtt. 

966/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítás költségvetési soron 
jelenleg lévő 5 852 e Ft-ot a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központja részére udvari 
pancsoló medencék kialakítására a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be, és a 
lehetőségekhez képest további forrást biztosítson a bölcsődék balesetveszélyes 
zöldfelületének felújítására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés tervezése 
humán szakterületért felelős alpolgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

18. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Köszönti Csanak Géza, Edei Péter és Nagy István urakat, akik mindhárman 
pályáztak az intézmény vezetésére. Kéri a pályázókat, nyilatkozzanak arról, hogy nyílt vagy 
zárt ülést szeretnének! Kéri, ne egyszerre legyenek jelen a teremben, alfabetikus sorrendben 
fogják behívni a pályázókat. 

Csanak Géza: Hozzájárul a nyilvános ülésen történő meghallgatásához. 



40 

Erdei Péter: Hozzájárul a nyilvános ülésen történő meghallgatásához. 

Nagy István: Hozzájárul a nyilvános ülésen történő meghallgatásához. 

ELNÖK: Kéri a pályázót, hogy nagyon rövid szóbeli kiegészítést tegyen a pályázatához. 

Csanak Géza: Megköszöni, hogy idáig eljutott. A kényszer szülte, hogy próbáljon váltani. 
Szeretne sikerre vinni egy sporttörténetet, ami nem pénzről, hanem odafigyelésről és közös 
akaratról szól. 

Révész Máriusz: Az szerepelt a pályázati kiírásban, hogy szakirányú felsőfokú végzettség 
szükséges. Jegyző úr először azt állapította meg, hogy Csanak úrnak a végzettsége nem felel 
meg, ezt követően a meghallgatásorr Csanak úr jelezte, hogy van egy kormányrendelet, amely 
bizonyos kivételeket állapít meg, és ez alapján jegyző úr megállapította, hogy Csanak úr 
végzettsége megfelel a pályázati kiírásnak Ezt követően döntött úgy a bizottság, hogy Jegyző 
úr véleményét figyelembe véve Csanak úr pályázata is érvényesnek tekintendő. Kérdezi a 
pályázót, hogy Kőbányán milyen fejlesztési lehetőségeket lát, illetve 20 év múlva miket 
szeretne elmondani, hogy mit sikerült megvalósítani Kőbányán. 

Csanak Géza: A maga részéről szemléletváltást hajtana végre, megismerve a lehetőségeket, a 
feltételrendszert, az önkormányzati elképzeléseket megtapasztalva koncepciót készítene. Az 
eredményekkel kecsegtető sportágakat megtartva a pénzügyi nehézségek mellett még 
racionálisabb működéssel hosszú távorr szeretné megvalósítani az elképzeléseket Egészséges 
életmód, rekreáció, prevenció szükséges és indokolt. 

Révész Máriusz: Tavaly tavasszal új sportkoncepció készült, kérdezi, hogy azt ismeri-e a 
pályázó? 

Csanak Géza: Nem találkozott vele. 

Radványi Gábor: A pályázatban olvassa, hogy támogatói kör kialakítására, kiszélesítésére is 
törekszik. Kéri, fejtse, hogy ezt hogyan tudná elérni? 

Csanak Géza: A nagyobb cégek dolgozóinak bevonása a sportba, lehetőséget kínál. Azt is írta 
a pályázatában, hogy egy hétvégi esemény keretében meg lehet ismertetni a cégeknek, 
szervezeteknek a tevékenységét és jobban össze lehet hozni a lakosságot. Sok pályázatról 
lehet hallani, utána kell menni és ezzel a lehetőséggel is élni kell. A társasági adó, és az 
osztalékadó megszerzése az egyesületek részéről kemény feladat lesz. 
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Gál Judit: Szerepel a pályázatban, hogy szoros kapcsolatot szeretne kialakítani a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális KözponttaL Néhány szóban ismertesse, hogy a kultúrát, 
illetve a sportot hogyan szeretné összekapcsolni? 

Csanak Géza: Nincs az a sportesemény, ahol ne kellene megjelennie a kultúrának. Össze kell 
dolgozni munkaerő, lehetőségek, ütemterv tekintetében, eseménynaptárban a cégek 
megszólításában a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális KözponttaL 

ELNÖK: Megköszöni a kérdésekre adott választ. Kéri, hogy a következő pályázó fáradjon be 
a terembe. Kéri Erdei Péter urat, röviden egészítse ki a pályázatát. 

Erdei Péter: 1983 óta lakik Kőbányán, 30 évig dolgozott a sportéletben, 7 évig a vállalkozói 
szférában. A tapasztalatát szeretné a kőbányai sportéletre szentelni. Nagyon nagy kérdőjelet 
jelent a Törekvés és az Építők létesítményeinek hovatartozása. Ú gy érzi, hogy Kőbányán 
vannak olyan vállalkozói rétegek, akik a jövőben tudnák támogatni a sportot különböző 
reklám, marketing gondolatokkal. Fontosnak tartaná a kőbányai lakosság megmozgatását 

Tokody Marcell Gergely: Kérdezi, hogyan látja a Sportközpont sporttelep jelenlegi helyzetét? 
Milyen fejlesztéseket lát reálisnak? 

Erdei Péter: A sporttelep, illetve az intézmények fejlesztésre szorulnak mind 
infrastruktúrában, mind kinézetben. Az önkormányzat, helyi lakosság és a vállalkozók aktív 
bevonásával és a pályázati lehetőségek erőteljes figyelésével mind az Ihász utcai sporttelepet, 
és a másik két intézményt is kellene fejleszteni. Úgy érzi, hogy erre a feladatra képes is lenne. 

Révész Máriusz: Kérdezi, hogy a pályázó jelenleg mivel foglalkozik? Mekkora problémát 
jelentene a munkahely változtatás? Milyen lehetőségeket lát arra, hogy a kőbányai sportba 
plusz pénzeket vonjanak be? 

Erdei Péter: Jelen pillanatban az Önkormányzati Klub vezetője, tanácsadója, nem jelent 
problémát a munkahelyváltás. Elnyerte Kőbánya a kerékpáros barát címet 2010-re, számos 
kerékpárutat lát, kicsit hiányolja, hogy ezek nincsenek megfelelően reklámozva. Ezekre a 
vállalkozók logoját felfesteni, a nevüket kiírni, reklám és hirdetőtáblákat kihelyezni. 
Fontosnak tartaná és hiányolja is a környezetvédelem lehetőségét. Fontos lenne olyan jellegű 
honlap megjelenése, amely egyrészt a kőbányai lakosságot tájékoztatja a sportolási 
lehetőségekről és a vállalkozói rétegnek egyfajta reklám, marketing megjelenést IS 

biztosítana, ezáltal a kőbányai sportéletre esetleg plusz bevételi forrást jelenthetne. 

Révész Máriusz: Kérdezi, hogy a társasági adóban, és az osztalékadóban lát-e valamilyen 
lehetőséget? Meg tudja-e fogni a Kőbányai Önkormányzat, és ha igen, akkor hogyan? 
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Erdei Péter: Tudomása szerint jönnek a következő lehetőségek. Akár a Kőbányai 
Önkormányzat, akár bármely kőbányai sportszervezet erre jogosulttá válik, az is bevételi 
forrást jelentene. Itt is a kőbányai vállalkozói rétegre lehetne támaszkodni. 

Mihalik András: A kőbányai tömegsporttal van-e elképzelése a pályázónak? Az Újhegyi 
sportlétesítményekkel kapcsolatban van-e valamilyen elképzelése? 

Erdei Péter: A közmeghallgatásan ki lehetne osztani a megjelenteknek egy olyan kérdőívet, 
amit szívesen elkészít, hogy mik a kőbányai lakosoknak a sportolási szokásai, hogyan lehetne 
ezt kicsit terebélyesíteni. Az önkormányzat honlapján folyamatosan kellene a lakosokat 
tájékoztatni, hogy igenis járjanak sportolni. 

Varga István: Kérdezi, hogy az üzletember találkozók és a kapcsolatrendszer mennyue 
mozdítható? 

Erdei Péter: A már korábban említett példák mindenképpen ezek előkészítését is jelentené. 

ELNÖK: Megköszöni a kérdésekre adott választ. Kéri, hogy a következő pályázó fáradjon be 
a terembe. Kéri Nagy István urat, röviden egészítse ki a pályázatát. 

Nagy István: Kőbányán 34 éve dolgozik, abból 30 évet tanított. Az intézmények vezetőivel 
rendkívül jó munkakapcsolatba került. Nagyon sokat köszönhet azoknak az embereknek, akik 
a sportban előtte dolgoztak, és segítették a pályafutását. Kőbánya számára nemcsak 
munkahely, hanem az élete egyik legfontosabb része. Ha nem nyeri el a pályázatot, akkor 
szeretne Kőbányáért tenni, dolgozni. Kőbányán rendkívül sok tehetséges gyerek él, de nem 
teheti meg, hogy a tehetségével éljen, mert nincs meg az anyagi háttér, másrészt 
létesítményhiány miatt nincs hely arra, hogy el tudják őket fogadni. Az a mondat a 
pályázatában, hogy a sport kitörési lehetőség lehet Kőbánya számára, nagyon fontos 
elképzelés. 

Révész Máriusz: Az elkövetkező 4-5 évben mi lenne az a három legfontosabb feladat, amit 
lényegesnek érezne megvalósítani a pályázó? Lát-e lehetőséget arra, hogy a kőbányai 
lakosokat nagyobb arányban tudják megmozgatui az elkövetkező években? 

Nagy István: Elsősorban az Ihász sporttelepet tenné emberbarátibb kömyezetté és a mellette 
lévő parkot, ahol szabadidő központot hozna létre. Kellene egy nagyobb telep, ami 
lehetőséget biztosítana nagyobb létszám ellátására. Kőbánya egyszer rendelkezzen akkor a 
létesítmény csamokkal, amely a létesítmény és egyéb más rendezvények befogadására is 
alkalmas lenne, amely önellátó tudna lenni. A pályázatában nagyon sok új rendezvényt 
fogalmazott meg, melyek a lakosság bevonására alkalmasak. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: Kérdezi, hogy megkereste-e a kőbányai egészségtérképet készítő 
cég az ügyben, hogy Kőbánya egészségügyi, illetve életmód feltérképezéséhez tudott-e 
segítséget adni. 

Nagy István: Megkereste a cég, jelzés értékkel adtak meg feladatokat. 

Gál Judit: A pályázatban szerepel sport szervezeti, szerkezeti struktúra, amely négy szintet 
taglal. Kéri, hogy a B, illetve a C szintről mondjon pár szót a pályázó. 

Nagy István: Rendkívül fontos, hogy a lakosság minden szerkezetét bevonják a döntési 
mechanizmusba és a visszacsatolási mechanizmusba is. Kőbányán minden intézmény 
rendelkezik sportlétesítménnyel, Kőbánya sportjában nagyon nagy szerepe van a 
diáksportnak, a mindennapos testnevelés, az intézmény vezetői nélkül nem tudnak olyan 
döntéseket hozni, amelyeket életbe tudnak léptetni az intézményvezetők támogatása nélkül. 

ELNÖK: Megköszöni a válaszokat, és a meghallgatást lezárja. 

Radványi Gábor: Napi kapcsolatban áll Nagy István pályázóval, az ő pályázata nagyon jó volt 
és a meghallgatás során is nagyon meggyőző volt. 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén nem tudtak egységes 
iránymutatást mutatni a Képviselő-testületnek. 

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) A FIDESZ frakció nevében frakciószünetet kér a 
döntéshozatal előtt. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Világosan kell látni, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülésén egyik pályázó sem kapott többséget. Szubjektív véleménye, hogy messze a legjobb 
pályázat Nagy Istváné volt. Második pályázat Csanak Gézáé volt és Erdei úr pályázata tetszett 
a legkevésbé, de egyet ért azzal, hogy mind a három pályázó viszonylag jó pályázatot írt. 
Felhívja a figyelmet, hogy jó lenne nem tovább szaporitani azoknak az embereknek a számát, 
akik nagyon lelkesek, nagyon szükség van rájuk, de csinálják belőlük az elkeseredett, sértett 
embereket azáltal, hogy pályáznak valamire, és hosszú munka után nem ők kapják meg, 
hanem zsákba macskát vesznek. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Azt gondolja, hogy három jó pályázó van előttük, sem büntetni, 
sem jutalmazni nem kell azt, aki kicsit közelebb van a tűzhöz és ilyen szempontból előnyt 
élvez. 
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Weeber Tibor: Amikor egy pályázatot bírálnak el, akkor a személyes ismeretség jó, de nem 
jelenti azt, hogy csak ez alapján dönthetnek. 

ELNÖK: A vitát lezárja, és szünetet rendel el. 

Szünet 

ELNÖK: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

ELNÖK: A döntéshozatal előtt az eljárásról mindenképpen tárgyalniuk kell. Javasolja, hogy 
kétfordulás szavazást tartsanak és a második körben arról a két jelöltről szavazzanak újra, aki 
az első körben a két legtöbb szavazatot kapta. A Második körben, ha valamelyik pályázó 
elnyeri a szükséges minősített többséget, akkor megszülethet a döntés, amennyiben nem, új 
helyzet áll elő. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, illetve a jelöltek figyeimét is felhívja, 
Jegyző úrral tisztázták azt a problémát, amit már más intézményvezető kinevezésekor 
hosszasan firtattak, hogy a Kjt. egyértelműen fogalmaz, a próbaidőt médegelés nélkül a 
megkötendő kinevezésbe bele kell fogalmazni, erről a Képviselő-testületnek határozatot sem 
kell hozni, kivéve, ha 3 hónapnál hosszabb próbaidőt szeretnének megállapítani. A jelenleg 
hatályos jogszabályok alapján legfeljebb 4 hónapos próbaidőt határozhat meg a Képviselő
testület. A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészre 50 OOO Ft-ot javasol megállapítani a 
próbaidő lejártát követően, a vezetői pótlékot pedig 46 OOO Ft-ban javasolja megállapítani. 

Révész Máriusz: Kéri nyilatkoztatui a pályázókat, hogy ez a bérelképzelés találkozik-e a saját 
elképzelésükkeL Javasolja, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is kapja meg a 
jelölt. 

ELNÖK: Felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi kinevezésekkor mindenki munkáltatói 
illetménykiegészítés nélkül dolgozik, van, aki harmadik éve. A Képviselő-testület gyakorlata 
az elmúlt kinevezések alkalmával ez volt. 

Révész Máriusz: Fenntartja mindkét javaslatát. 

Weeber Tibor: Jelenleg folyik a vezetők bérezésének az áttekintése, ami attól olyan 
szerencsétlen, hogy mindig ad hoc képviselői javasiatra alakult ki, ami teljesen 
áttekinthetetlenné és igazságtalanná teszi a bérezést. Véleménye szerint bármilyen ilyen 
dolgot nem helyes a napirend tárgyalásakor javasolni. Érdemes egészében felülvizsgálni, mert 
soha nem tudják igazságossá tenni a rendszert. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak Révész Máriusz képviselő úr módosító javaslatára. 
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Módosító javaslat: 

155/1. módosító javaslat: A megbízott sportközpont vezetője a próbaidő alatt is megkapja a 
munkáltatói döntésen alapuló 50 OOO Ft/hó összegű illetményrészt. 

Az előterjesztő nem támogatja a 155/1. számú módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, l 
ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem támogatja a 15511. számú módosító javaslatot. 

ELNÖK: Kéri, nyilatkozzanak a pályázók elfogadják-e azt a megoldást, hogy a Kjt.-n túl a 
próbaidő alatt 46 OOO Ft vezetői pótlékban részesüljenek és próbaidőn túl 50 OOO Ft 
munkáltatói jövedelem kiegészítés ben, amit évente határoznak meg a tervek szerint. 

Valamennyi pályázó nyilatkozott, hogy elfogadja a feltételeket. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, az első fordulóban szavazzanak Csanak Géza 
személyére. 

l. forduló 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen szavazattal, 
3 tartózkodással támogatja Csanak Géza jelölését. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak Erdei Péter személyére. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
l tartózkodással támogatja Erdei Péter jelölését. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak Nagy István személyére. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 
7 tartózkodással nem támogatja Nagy István jelölését. 

ELNÖK: Megállapítja, hogy az első forduló után Csanak Géza és Erdei Péter jutott a második 
fordulóba. Kéri, szavazzanak Csanak Géza személyére. 
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2. forduló 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen szavazattal, 
5 tartózkodással támogatja Csanak Géza megbízását. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak Erdei Péter személyére. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
l O tartózkodással nem támogatja Erdei Péter megbízását. 

ELNÖK: A második fordulóban Csanak Géza kapta meg a minősített többséget. Kéri a 
képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javasiatra az 
elhangzott módosításokkal együtt. 

967/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január l

jétől 2016. december 31-éig terjedő határozott időre megbízza Csanak Gézát a Kőbányai 
Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával. 

2. A Képviselő-testület a magasabb vezető alapilletményét, valamint a további 
szakképzettségért illetménynövekedését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a 
próbaidő lejártát követően 50 OOO Ft-ban, továbbá vezetői pótlékát 46 OOO Ft-ban határozza 
meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

ELNÖK: Gratulál Csanak Géza úrnak a kinevezéséhez. (A Képviselő-testület megtapsalta a 
kinevezettet) A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Csanak Géza: Megköszöni a bizalmat. 

19. napirendi pont: 
Az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Módosító javaslatot osztottak ki az előterjesztéshez, amit minden képviselő 
megkapott. N em jelentkezik senki hozzászólásra, kéri, szavazzanak a döntési j avaslatra. 

Módosító javaslat: 

124/1. módosító javaslat: A 9. melléklet l. pontja, mely a Kada Mihály Általános Iskola 
körzethatárát érinti- Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép- egészüljön 
ki a Noszlopy utca 16-tól és 15-től végig körzethatárral 

Előterjesztő támogatja a 124/1. számú módosító javaslatot. 

968/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária körút 5-7.) alapító okiratát, és a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) alapító okiratát, és a 
4. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Harmat Általános iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) alapító okiratát, és a 6. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya utca 32.) alapító okiratát, és a 8. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a befogadott 
módosítással - a 9. mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal 
módosítja a Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, 
Kada utca 27-29.) alapító okiratát, és a 10. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ll. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát, és a 12. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 



48 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratát, és a 14. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát, és a 16. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát, és a 
18. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

(A módosító és egységes 
képezik.) 

2011. december 31. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
szerkezetű alapító okiratok a jegyzőkönyv 3. mellékletét 

ELNÖK: A napirendi pontot lezálja. 

20. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő bizottsága 

tagjainak változása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

Radványi Gábor: A kuratóriumi tagságra a FIDESZ frakció Tóth Béla urat javasolja. A 
korábbi megállapodás alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak is van lehetősége egy 
kuratóriumi tagot biztosítani, illetve a Szocialista Pártnak és az LMP-nek a Felügyelő 
Bizottságba 1-1 tagot delegálni. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A Felügyelő Bizottságba Horváth Krisztiánt delegálja a 
Szocialista Párt. 

Tokody Marcell Gergely: A Jobbik Magyarországért Mozgalom a kuratórium tagjává 
Demeter Gyulát javasolja. 



49 

Tóth Balázs: Az LMP részéről a Felügyelő Bizottság tagjává Tóth Balázst delegálja. 

ELNÖK: A Felügyelő Bizottság elnökét is a Képviselő-testület választja. 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének Sárréti Zoltánt válassza 
meg a Képviselő-testület, a Kuratórium elnökének, pedig Tóth Bélát. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az l. mellékletben szereplő határozati 
j avaslatra az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében a 16111. számú módosító javaslatát megtette, az 
érintett pártok képviselői szintén megnevezték a tisztségekre jelölt személyeket. (A 16111. 
módosító javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

969/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökének, Matkó Ottónak az elnöki 
tisztségéből, valamint Bleicher Ferenc és Nyulász János kuratóriumi tagoknak ezen 
tisztségükből való lemondását tudomásul veszi. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát módosítja akként, hogy a kezelő 
szerv (kuratórium) létszámát 5 főben határozza meg. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökévé Tóth Bélát határozatlan 
időre, a kuratórium tagjává Demeter Gyulát határozatlan időre megválasztja. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökét és tagjait visszahívja, 
egyidejűleg a Felügyelő Bizottság elnökévé Sárréti Zoltánt határozatlan időre, a Felügyelő 
Bizottság tagjává Horváth Krisztiánt és Tóth Balázst határozatlan időre megválasztja. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítása, valamint a 
változás Fővárosi Bíróságnál történő bejelentése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. december 23. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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21. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségtérkép elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést? 

Szabóné Gerzson Sarolta: Tavasszal döntött a Képviselő-testület, hogy Kőbányára készüljön 
egészségterv, amellyel megbíztak egy céget. A Népjóléti Bizottság elemezte az elkészült 
anyagot, és úgy döntött, hogy az nem alkalmas arra a célra, amire használni szeretnék. 
Kőbánya Egészségügyi Programjához lett volna szükséges a nagyon részletes, és előremutató 
stratégiai célokat is megfogalmazó egészségtérképre. Holnap ülnek le tárgyalni az anyag 
készítőivel, amire minden érdeklődő képviselőtársát szeretettel várja. Összességében azt látja, 
hogy sem tervnek, sem térképnek nem alkalmas ez a munka. Meglehetősen régi adatok is 
szerepeinek az anyagban, amiből a friss adatokat nem látják. Nagyon alapos tartalmi és 
szakmai kívánság leiratot adtak a cégnek, amelyre a készítők megpróbáltak kitérni, de nem 
abban a mélységben és előremutató szándékkal, amit fel tudnának használni ahhoz, hogy 
egészségügyi programot alkossanak. Mindenféle koncepciónak, tervnek, munkának az alapja 
kell legyen, főleg szociális területen a prevenció, erre kellett volna nagyon nagy hangsúlyt 
fektetni az anyag készítőinek, és ezt hiányolják. A bizottság felkéri Polgármester urat, keresse 
meg annak a módját, hogyan lehet szakmailag is alátámasztani, hogy ennek a nagykiterjedésű 
munkának a tartalmai kritériumai nem felelnek meg a kritériumoknak. 

Weeber Tibor: Az anyagból látszik, hogy közgazdászok által összeállított anyagról van szó, 
egyetlen egy egészségügyi szakértő nem szerepel az anyagban, ami látszik is az anyagon. Sok 
elavult információt tartalmaz. Az ötleteik nagyon általánosak, egy közvélemény kutatás volt 
egy helyen a kerületben, nem foglalkoznak a védőoltásaikkaL Az elmondottak alapján a 
következő határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a CG& Partners és Kutató Tanácsadó 
Kft-t (9026 Győr, Hédervári u. 39.) által készített, az előterjesztés 2. mellékletében foglalt 
kőbányai egészségtérképet nem tartja alkalmasnak a vállalkozási szerződésben meghatározott 
célok megvalósítására, ezért hibás teljesítés miatt szavatassági igényt érvényesít. A 
vállalkozói díj arányos részének visszatartása me ll ett 20 ll. január 31-ei határidő 
megjelölésével felkéri a Kft-t a tanulmány szerződéses szempontok alapján való 
kiegészítésére." 
További feladat, hogy tárgyalást folytassanak a céggel és megállapodjanak a részletekben. 
Pontosítsák olyan szempontból is, ha egészségügyi szakértőkre van szükségük, ez ügyben is 
tudjanak segítséget nyújtani. 

Dr. Szabó Krisztián: Alpolgármester úr által tett javaslat a polgári törvénykönyvnek a 
szerződéses hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezésének alapvetőerr megfelel. A kijavítás, 
kiegészítés, a munka kicserélésének a követelése, ami rendelkezésre áll az önkormányzat 
szerződéses kötelezettségek teljesítésével szemben. Úgy véli, hogy az önkormányzat érdekeit 
és a szerződés teljesítését talán legnagyobb mértékben az szolgálná, tekintettel, hogy a 
határidő nem túl nagy meghosszabbításával a munka nagy része elvégzését követően 
továbbdolgozással megtörténhetne ez a kiegészítés. A vállalkozó díj teljes visszatartását 
javasolja. 
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Weeber Tibor: Egyetért Jegyző úr javaslatával. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólás. A vállalakozási díj teljes visszatartását 2011. január 31-
ében határozzák meg. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett határozati 
j avaslatra az elhangzott kiegészítésekkeL 

970/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a CG & Partners 
Kutató és Tanácsadó Kft. által készített, az előterjesztés 2. mellékletében foglalt Kőbányai 
Egészségtérképet nem tartja alkalmasnak a vállalkozási szerződésben meghatározott célok 
megvalósítására, ezért hibás teljesítés miatt szavatossági igényt érvényesít. A vállalkozói díj 
visszatartása mellett, 2012. január 31-i határidő megjelölésével, felkéri a CG & Partners 
Kutató és Tanácsadó Kft.-t a tanulmány- szerződéses szempontok szerinti- kiegészítésére. 
Határidő: 2012. január 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

aSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

22. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére forrás biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést, hozzászólásra 
nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

971/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 7. mellékletében az 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység költségvetési sor 
terhére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére 8 140 OOO Ft-ot 
biztosít. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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23. napirendi pont: 
Gyermekek Átmeneti Otthona álláshelyeinek l fővel történő bővítése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úrnak volt egy rnódosító javaslata, amit 
Weeber Tibor alpolgármester úr befogadott, így részévé vált a határozattervezetnek, amely 
rnindenki számár kiosztásra került. 

Módosító javaslatok: 

105/1. módosító javaslat: A határozattervezet l. és 2. pontjából az "éjszakai ügyeletes" 
szövegrész maradjon el. (Dr. Csicsay Claudius Iván) 

Szabóné Gerzson Sarolta: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és támogatta azt a kérést, 
hogy egy státusszal bővítsék a Gyermekek Átmeneti Otthona létszámát, rnert az éjszakai 
szolgálatban két személynek kell lennie. Az önkormányzattól plusz pénzt nem igényelnek. 

ELNÖK: Azzal mindenki egyetért, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában éjszaka nem 
elég egy főnek dolgozni, de jogszerű megoldással kell biztosítani a több szereplő jelenlétét. 
Az eddigi gyakorlat azonban nem volt megfelelő, hiszen rnunkakörbe tartozó feladatra 
rnegbízási szerződést kötöttek. A jelenleg a Parlament előtt fekvő törvényjavaslat a normatíva 
megvonását tartalmazza a szociális rnunka terén. A frakcióvezetők felvetése az volt, hogy 
jelen pillanatban, arnikor bizonytalan a jövő évi normatíva, bizonytalan, hogy rni válik 
alapfeladattá, kötelező feladattá, érdernes-e státuszt bővíteni, vagy az átmeneti időszakban, 
amíg a költségvetést elfogadják addig más technikát javasolnak a rnegoldásra, és a 
költségvetés tárgyalásánál téljenek vissza a státuszok kérdésére. A végleges döntésig a 
túlrnunkában való feladatellátást lehet javasolni. 

Mihály Blanka: Négy és félstátuszú gyermekfelügyelő látja el ezt a feladatot, ha ezt öt 
éjszakára lebontják, ez azt jelenti, hogy rnindenkinek a saját 40 órás rnunkaidején túl, plusz 
egy-két éjszakát kellene ügyelnie, ami véleménye szerint nagyon rnegterhelő. Másik aggálya, 
hogy az a két kolléga, aki eddig rnegbízási szerződéssel dolgozott nem fog tovább rnunkát 
kapni. Megemlíti a félelmét, hogy nehogy a Munkaügyi Bírósághoz forduljanak és kéljék 
visszamenőleg több évre a különbözetet. 

ELNÖK: Abban kell gondolkodni, hogy a Bárka, intézmény és közel 100 dolgozója van. A 
rnunkaügyi lehetőségek lehetővé tennék, hogy ellássák el ezt a készenléti feladatot, a 
megoldást meg lehet találni. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Egyik lehetőség, hogy marad ez a helyzet, amíg a költségvetést 
nem fogadja el a képviselő-testület, túlrnunkában kifizetnék esetleg az éjszakázóknak a 
pluszrnunkát, illetve egy státuszt létrehoznak. 



53 

Dr. Szabó Krisztián: Megvizsgálva a megbízási szerződéseket megállapították, hogy azok 
nem teljes mértékben felelnek meg a foglalkoztatási viszonynak. Megvizsgálva az anyagi és 
személyi lehetőségeket, azt a megoldást találták ki közösen, hogy a meglévő, az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre álló pénzeszközökből egy új státusz létesítésével, ugyanazt a 
munkát, amit eddig nem teljesenjogszabályszerű szerződésekkelláttak el, meg tudják oldani. 

ELNÖK: A koncepcióban olvasható, hogy az önkormányzati ellátások átalakításának egyik 
lépéseként például 2012. január l-jétől már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális 
munka. Ennek megfelelően a jövő évtől a feladathoz kapcsolódó normatív finanszírozás 
megszűnik, jelenleg 2-3 ilyen státuszuk van a Bárka intézményben. Ebben a helyzetben nem 
emelné a státuszok számát, mert lehet, hogy a meglévő létszámból kell átcsoportosítani erre a 
feladatra, ezért nem javasolja, hogy erre a három hónapra státuszt létesítsenek. Egyéb 
megoldásokkal az ügyeletet ellehet látni jogszerűen. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Ha van olyan módosító javaslat, hogy az elkövetkező három 
hónapra munkaszervezéssel kell megoldani a problémát, megszavazza, mert ebben van 
igazság. Ha nincs ilyen módosító javaslat, és azt várják tőle, hogy ne szavazza meg az egy 
státuszt, akkor megszavazza az egy státuszt. 

ELNÖK: Érti az erkölcsi aggályt. Elmondja, ha a Képviselő-testület nem dönt a mai napon a 
státuszról, az intézmény vezetőjének akkor is meg kell oldania a ma éjszakai ügyeletet is 
jogszerűen. Ezt nem tudja másképp megtenni, mint a Bárka összes dolgozójában 
gondolkodni. 

Mihályi Blanka: Az egyeztetés során az volt a megállapodás, hogy amíg nem születik új 
döntés, addig marad az eredeti, még megbízási szerződéssel fognak ma este dolgozni a 
kollégák. 

ELNÖK: Nem egyedi a gyakorlat, de nem jól járnak el az intézményvezetők Határozati 
javaslata: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Bárka vezetőjének a figyeimét hívja fel arra, hogy a 2012-es 
költségvetés elkészítéséig a Gyermekek Átmeneti Otthonában az éjszakai ügyeletet a 
rendelkezésre álló, jogszabályok által biztosított törvényes keretek között munkaszervezéssel 
oldja meg, saját hatáskörben. 

Révész Máriusz: A mostani megfogalmazás alapján az Intézményvezető úgy is megoldhatja, 
hogy minden este más személyt küld a Gyermekek Átmeneti Otthonába. Nagyon fontos, hogy 
ne átjáró ház legyen az Otthon. Kéri kiegészíteni a javaslatba, hogy a jogszabályoknak 
megfelelően és a gyerekek érdekét figyelembe véve. 
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ELNÖK: A határozati javaslatnak semmilyen joghatása nincs, mert a probléma megoldása 
munkáltatói jogkör, ebbe pedig a Képviselő-testület ilyen módon nem avatkozhat bele, ezt az 
intézményvezetőnek kell megoldani, úgy hogy ez megfeleljen a szakma szabályainak. A 
gyerekek állandó megszakott dolgozója, a telephelyen van. Kéri, szavazzanak az ismertetett 
javaslatra. 

Az előterjesztő támogatja a 105/1. számú módosító javaslatot. 

l 05/2. módosító javaslat: A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjének figyeimét hívja fel arra, hogy a 
Gyermekek Átmeneti Otthonában a jogszabályok által biztosított keretek közötti 
munkaszervezéssel oldják meg az éjszakai ügyelet biztosítását. 

Az előterjesztő támogatja a 105/2. számú módosító javaslatot, ezzel a 105/1. számú módosító 
javaslat okafogyottá vált. 

972/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjének 
figyeimét hívja fel arra, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában a jogszabályok által 
biztosított keretek közötti munkaszervezéssel oldják meg az éjszakai ügyelet biztosítását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

ELNÖK: A státuszbővítésre, ha indokolt v1ssza kell térni a költségvetés készítésének 
időszakában. A napirendi pontot lezárja. 

24. napirendi pont: 
Tanulói tankönyvtámogatás összegének széfosztására 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az előterjesztést, hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avas latra. 

973/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Iroda 
költségvetésébe tervezett keret terhére az alábbiak szerint rendelkezik a tanulók 
tankönyvellátásának támogatásáról és a támogatás visszavonásáról. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Iskola 
a támogatás 

összege 

BemJózsef Áh. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 108 OOO Ft 

Fekete István Áh. Isk. (Hannat 196.) 36 OOO Ft 

Hannat Áh. Isk. (Hannat 88.) -48 OOO Ft 

Janikovszky Éva Áh. Isk. (Bánya u 32.) -156 OOO Ft 

Janikovszky Éva Áh. Isk. tagintézmény (Üllői u 118.) 60 OOO Ft 

Janikovszky Éva Áh. Isk. tagintézmény (Kápolna tér 4.) -84 OOO Ft 

Kada Mihály Áh. Isk. (Kada u 27-29) 24 OOO Ft 

Keresztury Dezső Áh. Isk. (Keresztúri út 7-9.) -24 OOO Ft l 

Kertvárosi Áh. Isk. (Jászberényi u 89.) 36 OOO Ft 

Széchenyi István Áh. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.) 276 OOO Ft 

Szent László Áh. Isk. (Szent L. tér 1.) 168 OOO Ft 

Szervátiusz Jenő Áh. Isk. (Kőbányai út 38.) -132 OOO Ft 

Határidő: 20 ll. december l. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

25. napirendi pont: 
Az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

974/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/201l.(II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében az "Intézményvezetők jutalmazására" költségvetési sor céltartalékba helyezett 
összegből megmaradt 17 OOO OOO Ft-ot (13 385 827 Ft személyi juttatás + 3 614 173 Ft 
járulék ) felszabadítja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. november 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

26. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 2011. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

Dr. Szabó Krisztián: A Képviselő-testület előtt fekvő beszámoló azoknak a kitűzött céloknak 
a számbavételén alapszik, amelyet a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal számára az 
évre vonatkozóan meghatározott. A beszámoló része számos objektív adat, amely a Hivatal 
szervezeti egységeinek egyes tevékenységét számszerűen, összegszerűen mutatja be, másrészt 
egyes teljesítménycélokra vonatkoztatva. Bizonyos tekintetben, változó méctékben része egy
egy olyan értékelő megjegyzés, megállapítás, amely a március ll-e óta tartó időszakra 
vonatkozóan a személyes értékelését, vagy minősítését tartalmazza. Ez a fajta 
teljesítményértékelési rendszer, ami mechanikus, a mindennapi, sok esetben a jogszabályból 
eredő feladatellátásokat helyezi a teljesítménycél kitűzésnek a középpontjába, 
megváltoztatandó. Az év végén és jövő év elején fog szándékai szerint ez a 
teljesítményértékelés feltöltődni olyan egyéniesített teljesítmény célokkal, amelyek a 
munkakörben meghatározott feladatokon túl, kiemeit feladatoknak a meghatározásával nyerik 
el az igazi értelmüket. Az ilyen teljesítményértékelési rendszer, még ha a legdifferenciáltabb 
is, nagyon sok egységes elemet tartalmaz, mert munkakörök feladattípusok szerint vannak 
rugalmasabb, több kiemeit cél meghatározására teret adó, megvalósítható munkakörök. A 
következő évi értékelés sokkal több egyéniesített célt tartalmazhat. A március óta eltelt időben 
a Hivatalnak nagyon sok új feladattal és új kihívással kellett megküzdenie. Nem kevésbé nagy 
kihívást jelent a Hivatalnak az általa megfogalmazott, és javasolt, akár jogszabályokban, belső 
utasításokban, akár a mindennapok gyakorlatában megfogalmazott követelmények. Úgy 
gondolja, hogy a Hivatalnak az adaptációs képessége, és ez a fajta fejlődése napról-napra 
változik. Minden munkatárs és szervezeti egység megítélése más és más. Sok tekintetben 
elégedett a Hivatal munkavégzésének, szervezettségének a fejlődésével és jó néhány 
tekintetben viszont nem elégedett. Vannak olyan területek, ahol sokkal nagyobb fejlődést, 
sokkal erősebb vezetői kontrollt kellene érvényesíteni és gyakorolni. Ú gy gondolja, hogy a 
jövő évi teljesítmény célkitűzéseknél az egyéni célmeghatározások érvényesülni fognak, 
illetve érvényesíteni fogja azokat. 
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Agócs Zsolt: Kéri, és ezt a lakók kérik a képviselőktől, hogy a kifelé menő kommunikáció, 
levelezés, lehetőleg közérthetőbb legyen. 

ELNÖK: Köszöni Jegyző úr értékelését. A Hivatalban dolgozva folyamatosan észlelhető a 
változás, fejlődés, de nagyon messze vannak még a kitűzött céltól. Több hozzászólás nincs, 
kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

975/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi 
teljesítményértékelésről szóló beszámolót elfogadja. 

27. napirendi pont: 
A Polgármesteri Hivatal normatív jutalma és BKV bérlete céltartalékának 

felszabadítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az előterjesztést, hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra. 

976/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében a "köztisztviselők felmentési idejére, végkielégítésére, jubileumi jutalmára, 
normatív jutalmára, BKV bérletének biztosítására" létrehozott működési célú céltartalékból 
102 227 OOO Ft-ot - a köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelése alapján történő 

jutalmazásának év végi végrehajtásához és a BKV bérletek beszerzéséhez - felszabadít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-:tpódosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtéte lére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. november 17. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

28. napirendi pont: 
A Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseihez céltartalék 

felszabadítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Jegyző úr ügyrendi kérdésben kér szót. 

Dr. Szabó Krisztián: Technikai hiba folytán, általa alá nem írt példánya került fel a szerverre 
az előterjesztésnek Természetesen törvényességi ellenjegyzését adta. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

977/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"köztisztviselők felmentési idejére, végkielégítésére, jubileumi jutalmára, normatív jutalmára, 
BKV bérletének biztosítására" tervezett működési célú céltartalékból l 914 525 Ft összeget 
biztosít a céltartalék felszabadításával egyidejűleg az alábbi bontás szerint: 

Jubileumi jutalom 
TB járulék (5 havi illetmé 

Szakfeladat Szervezeti egység Havi illetmény nyének megfelek 
l 

Összesen: 

összegben 26% 1% 

841126 Jegyzői Iroda 301 500 l 507 500 391 950 l 15 075 l 914 525 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 2011. november 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

29. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÁROP-3.A.l/B-

2008-0011 azonosító számú, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyú 
pályázatáról 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Nincs hozzászólásra jelentkezés. A határozat keretében határozatot nem hoznak. 
Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat ÁROP-3.A.l/B-2008-0011 azonosító számú, a 
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyú pályázatáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

30. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Nincs hozzászólásra jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség (1105 Budapest, Ihász utca 15.) parókiájának 
tetőfelújítási munkálataihoz megállapodás keretében bruttó l M Ft-tal járul hozzá, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletében a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 

2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
megállapodás megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: előirányzat átcsoportosítása: 2011. november 30. 
megállapodás megkötése: 2011. december 15. 

Feladatkörében érintett: a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

31. napirendi pont: 
A Budapest X., Kékvirág utcai parkban (Kicsik és Nagyok játszótere) készülő 

közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Nincs hozzászólásra jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

979/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kékvirág utcai parkban (Kicsik és Nagyok játszótere) készülő közvilágítási hálózat 
tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Fővárosi Önkormányzatra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

32. napirendi pont: 
A Budapest X., Grafit utca út- és járdaépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat 

tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Nincs hozzászólásrajelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozatijavaslatra. 

980/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Grafit utca út- és járdaépítéséhez kapcsolódó és készülő közvilágítási hálózat tulajdonjogát 
térítésmentesen átruházza a Fővárosi Önkormányzatra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

33. napirendi pont: 
A Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való 

részvételhez támogatás biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Nincs hozzászólásra jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

981/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmat 
Gyermekkar 2012. évi 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételéhez bruttó 
400 OOO Ft összeggel hozzájárul, mely összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja úgy, 
hogy azt március elején együttműködési megállapodás keretében a Harmat Általános Iskola 
az utazásra felhasználhassa. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert hogy a bruttó 400 OOO Ft összeget a 2012. évi 
költségvetésbe terveztesse be a Harmat Gyermekkar 2012. évi 60. Neerpelti Nemzetközi 
Kórusfesztiválon való részvételéhez. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

34. napirendi pont: 
A "Kőbányai karácsony" című CD kiadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, amelyet az előterjesztő befogadott, a 
módosító javaslat minden képviselőnek kiosztásra került. A módosító javaslatban rögzítsék, 
hogy bruttó összegről van szó. Kéri, szavazzanak a módosító javaslatra. 

Módosító javaslatok: 

123/1. módosító javaslat: Írásban kiosztásra került, melynek lényege, hogy a Leopart Kft. 
ajánlatát támogatja a határozati javaslatban szereplő Appaloosa Communication Group Kft. 
helyett. 

123/2. módosító javaslat: A "Kőbányai karácsony" című CD kiadására a Képviselő-testület 
bruttó l 500 OOO Ft-ot biztosítson. 

Az előterjesztő támogatja a 123/2. számú módosító javaslatot. 

982/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leopart Kft.
től megrendeli az árajánlat szerinti bruttó l 500 OOO Ft összegért 1000 db "Kőbányai 
Karácsony" című CD gyártását, melynek forrása a Képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkerete. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

35. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2011. évi parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Hozzászólásra nincs jelentkező, határozathozatal nem történik. A napirendi pont 
tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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36. napirendi pont: 
Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra 

javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

983/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hős utca 15/A-B 
Társasházzal kapcsolatos problémák rendezéséről szóló 837/2011. (VIII. 25.) KÖKT 
határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-ére módosítja. 

37. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XII. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Hozzászólásra nincs jelentkezés. Határozathozataira nem kerül sor. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XII havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

38. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában 

kötött megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Ismerve az önkormányzati törvény jelenlegi verzióját, vélhetően ez a megállapodás 
nem lesz hosszú életű. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő javaslatra. 

126/1. módosító javaslat: Az előterjesztés 4. melléklete cserére került, az új megállapodás 
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Az előterjesztő támogatja a 126/1. számú módosító javaslatot. 

984/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) . 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyában 2003. október 7. napján 
kötött megállapodást módosítja, és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. 
melléklete szerinti módosító okirat aláírására. 
Határidő: 2011. november 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy kívánják-e zárt ülésen 
tárgyalni a 3 9. napirendi pontot. 

Dr. Szabó Krisztián: Mindig a Képviselő-testület rendeli el a zárt ülést, van, amikor kötelező 
elrendelnie (személyi kérdés, kitüntetés stb.) és valamikor elrendelheti, ez pedig a gazdasági 
érdekre vonatkozó hivatkozás, amelyet az SZMSZ megfelelőerr szabályoz. 

ELNÖK: Felhívja a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségre van 
szükség. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
2 tartózkodással- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés 
b) pontja alapján- zárt ülésen tárgyalja a 39. napirendi pontot. 

39. napirendi pont: 
Az Új Köztemető előtt épülő korforgalom és az azt kiegészítő virágcsarnok 

munkálatainak állásáról, valamint a Fővárosi Önkormányzattal közös ajánlatkérő általi 
közbeszerzési kiírásához szükséges megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

40. napirendi pont: 
A Grand Dental Kft.-vel kötendő egészségügyi ellátási szerződés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



64 

ZÁRT ÜLÉS 

41. napirendi pont: 
Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a BOCS-MED 

Gyermekorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

42. napirendi pont: 
Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a Doktor Bubó Bubó 

Korlátolt Felelősségű Társasággal 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

43. napirendi pont: 
Farkas Zoltán Sándornak a Budapest X., Kozma utca- Sírkert utca sarok, 42516 hrsz.

ú ingatlaura vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

44. napirendi pont: 
A French-Power Kft. közterület-használati ügyében díjfizetési kötelezettség mérséklése 

iránti méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

45. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Horog utca (38303/30) hrsz.-ú közterület nem közlekedési célú 

igénybevétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 
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46. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 18 óra. 

ELNÖK: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülését 2011. december 15-én 9 órára hívja össze. Felhívja a 
Képviselőtársak figyelmét, hogy november 24-én 17 órai kezdettel kerül sor a 
közmeghallgatásra. 

V~\\ L 
~vács Róbert 
polgármeS.~er 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

../ felszólalási jegy 
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Pándiné Csernák Margit 

Dr. Rugár Oszkár 

Sövegjártó Ferenc 
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A kisebbségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fehér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán .~1. /'lk r 
···············~································· 

lnguszné dr. Barabás Rita . ~~1~ .-~ .<-/~0d~::!~! .. ~'1 ............ . 
Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 

A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Bakondyné Eperjesi Erika 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 
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Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor 

Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 
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Meghívottak: 

BataMihály 

Bende Katalin 

Bleicher Ferenc 

Büki Péter 

Dr. Bűrös László 

Csepregi Péter 

Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Görl'J@ Attila 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Lajtai Perenené 

Martonné Tamás Márta 

Dr. Molnár Andor 

Dr. Németh Anett 
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Pethő András 

Sárkány Péter 

Sinka Jánosné 

Szabó László 

Tóth Béla 

Vermes Albán 

Könyvvizsgáló 
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A . lMcltl\.L.le.-*. o.. ~~/;Z..o M. tJc'l.lj-lLo)t.:r 
\......O\.,. ~V"oO~t~;z_. 

amely létrejött egyrészról 

Megállapodás 
Vállalkozási Szerzódés megszüntetése és 

elszámolása tárgyában 

a Budapest, Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., adószám: 
155510000-2-42) képviseletében Kovács Róbert polgármester ~ ~~~J 

másrészról 

a MK Mémökitoda Kft. (székhelye: 1032 Budapest, Zápor utca 78. cg: 01-09-264483 adószáma: 10848991-2-41) 
képviseletében Kovács Ildikó ügyvezető ~ ~~ 

(a továbbiakban együtt Szerzódő Felek) 

között az alábbi feltételek szerint. 

1. Szerződő Felek egyezően megállapí~ák, hogy a Budapest, X.ker. Halom u. 33. szám alatt létesítendő 80 
férőhelyes bölcsőde építési beruházás lebonyolítási- múszaki ellenőri munkáinak elvégzésére 2010. július 20. 
napján bruttó 4.312.500.-Ft vállalkozói díj tekintetében Vállalkozási Szerződést (továbbiakban: Szerzódés) 
kötöttek. 

2. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Szerződéssel érintett beruházás nem valósult meg, a 
teljesítésre nyitvaálló határidő alatt - 2010. december 22. - 2011. augusztus 3. napja - részben a Feleken 
kívülálló okok miatt. 

3. Szerződő Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladatait 
részarányosan teljesítette, erre tekintettel Megrendelő, - Szerződés 4. pon~ában írt rendelkezésekkel 
összhangban- a Vállalkozó első rész-számláját bruttó 1.293.750.-Ft összegben, második rész-száml4ját bruttó 
1.293.750.-Ft összegben benyújtotta. 
A hivatkozott számlák ellenértékét Megrendelő kiegyenlítette. 

4. Szerzódő Felek kölcsönös megállapodása alapján jelen nyilatkozat aláírásával a Szerződést a Ptk. 319. § (1) 
és (2) bekezdésben írt rendelkezések alapján közös megegyezéssel ex nunc hatállyal, azaz a jövőre 
nézve megszüntetik. Szerződő Felek további szolgáltatásokkal egymásnak nem tartoznak. 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés megszúnésére tekintettel, valamint a 3. pontban rögzített Megrendelő 
által már teljesített kifizetésekre figyelemmel, a szerződéses jogviszonyból eredően Megrendelővel szemben a 
továbbiakban semmilyen jogcímen, igényt, követelést nem támaszt, mindennemú vagyoni és nem vagyoni 
igénye kielégítésre került. 

6. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt jognyilatkozatiakra tekintettel az 1. 
pontban hivatkozott szerzódéses. jogviszony közöttük véglegesen megszúnt, egymással teljes körúen 
elszámoltak, ennél fogva a Szerződést lezártnak tekintik. 

7. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

Felek a jelen Megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezót -
felhatalmazással, illetve cégjegyzési jogosultsággal bíró képviselőik útján - az alulírott napon jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2011. október 

Budapest, Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
képv: Kovács Róbert 

polgármester 
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MK Mémökiroda Kft. 
képv: Kovács ildikó 

ügyvezető 
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Megállapodás 

Tervezési Szerződés megszüntetése tárgyában 

amely létrejött egyrészr8l 

cégnév: Kl>bányai Vagyonkezelő Zrt. 
cím: 1107 Budapest, Ceglédi Út 30. 
adószám: 10816772-2-42 
cégjegyzékszám: 01-10-042140 
bankszámlaszám: 11794008-20508524 (OTP) 
képviseli: Szabó László vezérigazgató 
mint megbízó {továbbiakban: Megbizó) 

másrészr81 a 
cégnév: KAS Design Kft. 
cím: 1082 Budapest, Futó u. 8-10., V /38. 
adószám: 10603514-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-079270 
bankszámlaszám: 10918001-00000040-72100008 
képviseli: Székelyhídi Gábor ügyvezet8 
mint megbízott (továbbiakban: Tervezt>) 

együttesen: Felek 

között az alábbi feltételek szerint: 
I. 

Előzmények 

1. Tervero a Budapest X. ker. Halom u. 33. szám alatti (41460/21 hrsz) 80 férőhelyes bölcs8de 
építési beruházás (továbbiakban: Létesítmény) megvalósításával összefiiggésben 2007. évben a 
Bp. X.ker. Kőbányai Önkormányzat megbízása alapján kiviteli tervdokumentációt készített. 
Az Önkormányzat 2009. évben e kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálatát és az időközben 
módosult építtetői, üzemeltetői igények megfelelő átdolgozását rendelte meg Megbízottól 

Az Önkormányzat az átdolgozott kiviteli tervdokumentáció alapján 2010. évben 
közbeszerzési eljárás során kiválasztotta a Létesítmény kivitelezőjét. A közbeszerzési eljárás 
során tett ajánlattevői, valamint a m.egvalósítás folyamatában időközben bekapcsolódó 
m6szaki ellenőri tervészrevételek alapján, Tervező 2010. december hónapban ismét 
kiegészítette és aktualizálta a kiviteli tervdokumentációt. 

2. Az Önkormányzat Képviseló-testülete 11/2011. {01.20) sz. határozatában, úgy döntött, hogy 
a Létesítmény megvalósításával összefügg8 beruházói-bonyolítási feladatokat 2011. április i. · 
napjától jelen Szerződés Megbízójához rendeli, s erre tekintettel az Önkormányzat helyett és 
nevében eljárva Megbízó minden korlátozástól mentesen jognyilatkozatokat tehet a 
beruházás megvalósításával összefüggésben. 
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3. A Létesítmény megvalósÍtása érdekében a Tervező, kivitelező és műszaki ellenőr több ízben 
konzultációkat folytattak le, amelynek sor&n megállapítást nyert, hogy a Létesítmény 
vonatkozásában módosított építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása és egyéb 
tervanyagok elkészítése szükséges. 

4. Felek egyezően megáJlapítják, hogy Tervező a I/3. pontban nevesített feladatcsoportok 
végrehajtására Megbízottal sz6beli Megál1apodást (továbbiakban: Szerződés) kötött, 
melynek alapján TervezéS az alábbiakban részletezésre keriiléS feladatokat hajtotta végre. 

II. 
Felek jognyilatkozati 

1. Felek egyezően kijelentik, Tervező vállalta a 2009. év- 2011. év során általa készített kiviteli 
tervm6dosítások okán szükségessé váló módosított építési engedélyezési tervdokumentáció 
összeállítását, továbbá az illetékes építési hatóság eléStti eljárásban való közreműködést, a 
módosftott építési engedély mielőbbi kiadása érdekében. 

2. Felek egyezően kijelentik továbbá, Tervező vállalta a módosított építési-engedélyezési 
eljárással kapcsolatos ~pítés hatósági és szakhatósági egyeztetések, állásfoglalások, valamint a 
hatóságok által esetlegesen kibocsátott hiánypótlások okán, további a kiviteli 
tervdokumentációban történő korrekciók, kiegészítések végrehajtását, valamint a korábbi 
ajánlati tervdokumentáció és az aktualizált kiviteli tervdokumentáció alapján különbözeti 
költségvetés készítését a Megbízóval egyeztetett tartalommal. 

3. Megbízó kijelenti, hogy Tervező a II/l. és 2. pontokban részletezett feladatokat végrehajtotta, 
kivételt képez ez alól a módosított építési engedély megszerzésére irányuló eljárásban való 
teljes körű közreműködés, tekintettel arra, hogy ezen eljárás nem vezetett eredményre, azaz a 
módosított építési engedély - TervezéSnek fel nem róhat6 okból - az épÍtési hatóság által nem 
került kiadásra. 

4. Tervező a jelen fejezetben részletezett és végrehajtott tevékenységének ellenértékét 
850.000.-Ft +ÁFA, azaz nyolcszázötvenezer forint+ ÁFA összegben határozta meg. 
Megbíz6, Tervező ezen összegben megjelölt tervezői díj iránti igényét elfogadja, azt a 
végzett munkával arányban állónak tartja. 

5. Megbízó vállalja, hogy a II/4. pontban megjelölt díjat Tervező részére, az általa teljesítés 
igazolással ellátott szabályszerűen kiállított és benyújtott számla befogadásától számított 30 
napon belül a Tervező UniCredit Bank Hungary vezetett 10918001-00000040-72100008 
számú számlájára átutalja. 

6. Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Megállapodás I/4. pontjában hivatkozott szóban 
megkötött Szerződésüket jelen nyilatkozat aláírásával a Ptk. 319.§ (t) és (2) bekezdéseiben 
Írt rendelkezések alapján közös megegyezéssel ex nunc hatállyal, azaz a jövőre nézve 
megszüntetik. 
Felek további szolgáltatásokkal egymásnak nem tartoznak. 

7. Tervező kijelenti, hogy a Szerzódés megsz'l1nésére tekintettel, valamint a II/4. pontban 
rögzített díjtétel megfizetése esetén, a Szerződésből eredően Megrendelővel szemben a 
továbbiakban semmilyen jogcímen, igényt, követelést nem támaszt, mindennemű vagyoni és 
nem vagyoni igénye kielégítésre került. 
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8, A jelen Meg.Uhpodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkoro 
rendelkezései az irán yadóak. 

Felek a jelen Megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt - felhatalmazással, illetve cégjegyzési jogosultsággal bíró képviselőik útján - az alulírott 

., 'l 'l l" 'k napon ~ova 1agyo ag a a1rta . 

Budapest, 2011. november. 02. 

KőMnyai Vagyonkezelő Zrt. 
képv: Szabó László 

Megbízó 
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képv: Székelyhídi Gábor 

Tervező 
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l. melléklet a.~/20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/1993. (Il. 9.) 
határozatával jóvíbagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Bem József Általános 
Iskola (1101 :tbdapest, Htmgária krt. 5-7.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 
1990. élri LXV. tm'rvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvéay ~·8. § (l) bekezcl~s b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvéRy 37. § (S) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint 
módostffiía: 

l. Az alt~.pító okfrllt me'lllltkú helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Albertirsai út (M) 

Albertir.sai köz (M) 

Csilla utca (M) 

Fehér út 1-13-ig (M) 

Gyöngyike utca (M) 

Hős uU:a(M) 

Hungária körút 1-3-ig (M) 

Hungária körút 5· 7. (körzet) 

Kerepesi út 47-U9-ig 

Kőbányai út 47-t01 és 32-től végig (körzet) 

Lengyel sétány (lti~czet) 

Pongrác 6t 1-1 >it (M) 

Salgótarjáni utca (M) 

Zách utoo (M) 

Zách utca 3. (körzet)" 

2. Az alapító okitat Záradékdnak helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

l 



Záradék 

l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
..... ./2011. (XI. 17.) határozatával201 2. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a~~/2011. (XI.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT , , 
ALAPITO OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 
OM azonosítója: 034968 

Székhelye: 
Címe 
ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

2. Az alapítás éve: 
1983 

Hrsz. 
38900110 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1983-ban, 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18311993. (II. 9.) 
határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

l 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás -8 520 l O 

l O. Alaptevékenysége: 

Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása {5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8 901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a 
· tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 

való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, · 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanuJók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

a. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő ·integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanuJók ellátása a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
run cs 
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11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

11.4. Tagozat: 
Nincs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Bem József 
Általános Iskola 

Címe 
1101 Budapest, Hungáriakrt. 5-7. 

Hrsz. 
38900/10 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l
jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november l 7. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyz6 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 

Albertirsai út (M) 

Albertirsai köz (M) 

Csilla utca (M) 

Fehér út 1-13-ig (M) 

Gyöngyike utca (M) 

Hős utca(M) 

Hungária körút 1-3-ig (M) 

Hungária körút 5-7. (körzet) 

Kerepesi út 47-119-ig 
Kőbányai út 47-től és 32-től végig 
(körzet) 
Lengyel sétány (körzet) 

Pongrác út 1-13-ig (M) 

SaJgótarjáni utca (M) 

Zách utca (M) 

Zách utca 3. (körzet) 

Melléklet 



3. melléklet a.~f~2011. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Fekete István 
Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Árkos utca 
Andezit utca 
Bazalt utca 
Bögre utca 
Dombtető utca 
Fagyal utca 
Felsőcsatári út 
Ferihegyi reptérre vezető út 
(Kőbányai szakasza) 

Fűzutca 

Gumigyár utca 
Gyalogutca 
Gyula utca 
Hangutca 
Hangárutca 
Harmat utca 113-tól és 166-tól végig 
Juhar utca 
Kovakő utca 
Kövágó utca 
Mádi utca 172-től és 173-tól végig 
Maglódi út 26-tól és 93-tól végig 
Ökrös utca 
Ökrös köz 
Pázsitfű utca 
Sellő utca 
Serpenyő köz 
Serpenyő utca 
Szegély utca 
Szőlőtelep utca 



Szőlővirág utca 
Takarék utca 
Újhegyi út 25-től és 20-tól végig 
Venyige utca 
Zsombék utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"1. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... ./20 ll. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény müködési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat ~em selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.)alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. me/lék/et a.9ft!20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
OM azonosítója: 034955 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

2. Az alapítás éve: 
1976 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

Hrsz. 
42309 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1976-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 182/1993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8, A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfelada ta: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulők nappali rendszerű nevelése, 0ktatása (1-4. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulők nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulők nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulők nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulők napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai ·nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulők általános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 

8 520 
852011 

852012 

852021 

852022 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

5 629 
562913 
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Munkahelyi étkeztetés 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562917 
682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanuJók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
t) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanuJók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető-oktatható tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókat ellátja a 
szakértői bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 1-8. évfolyamon 
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11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

11.4. Tagozat: 
nincs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

Hrsz. 
42309 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a ....... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 

Arkos utca 
Andezit utca 
Bazalt utca 
Bögre utca 
Dombtető utca 
Fagyal utca 
Felsőcsatári út 
Ferihegyi reptérre vezető út 
(Kőbányai szakasza) 

Fűz utca 
Gumigyár utca 
Gyalogutca 
Gyula utca 
Hangutca 
Hangárutca 
Harmat utca 113-tól és 166-tól végig 

Juharutca 
Kovakő utca 
Kövágó utca 
Mádi utca 172-től és 173-tól végig 
Maglódi út 26-tól és 93-tól végig 

Ökrös utca 
Ökrösköz 

· Pázsitfű utca 
Sellő utca 
Serpenyő köz 
Serpenyő utca 
Szegély utca 
Szőlőtelep utca 
Szőlővirág utca 
Takarék utca 
Újhegyi út 25-től és 20-tól végig 

Venyige utca 
Zsombék utca 

Melléklet 



5. me/lék/et a~W.12011. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 18111993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Harmat Általános 
Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § 
(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyéhe az alábbi melléklet lép: 

"Akna utca 
Algyógyi utca 
Álmos utca 
Álmosköz 
Bodza utca 
Csombor utca 
Dérutca 
Dóczy Józsefutca 
Gitár utca 
Gránátos utca 
Harmat utca 48-140-ig, és 63-111-ig 
Kadaköz 
Kada utca 83-tól és l 04-től végig 
Kéknyelű utca 
Kiskert utca 
Kissörgyár utca 
Kocka utca 
Lavotta utca 
Mádiköz 
Mádi utca54-170-ig és 55-171-ig 
Maglódi út 2-24-ig és 17-93-ig 
Olaj utca 
Pántlika utca 
Sorház utca 
Sörgyár utca 
Sörös utca 
Szentimrey utca 
Szőlőhegy utca 
Téglavető köz 
Téglavető utca 
Tűzálló utca 
Újház utca 
Vörösdinka utca" 



2. A z alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Hannat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... ./2011. (XI. 17.) határozatával2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Hannat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
........ /2011. (XI. 17.) határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. melléklet a.~~~/2011. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai 
Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Harmat Általános Iskola 
OM azonosítója: 034954 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 

2. Az alapítás éve: 
1965 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41191110 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1965-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18111993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszern nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszern 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszern nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszern 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatásboz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyen1ő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
f) aszülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, mozgássérült tanulók, és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja 
[Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

3 



ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 

l L 2, Tagintézménye: 
nincs 

J l. 3, Maximális gyermek létszám: 
581 fő 

11. 4. Tagozat 
Nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Hannat Általános 
Iskola 
Kivett beépítetlen terület, 
(művelési ágú) ingatlan 

Címe 
1104 Budapest, Hannat u. 88. 

Budapest X. ker. Kada utca 

Hrsz. 
41191110 

41191/11 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelö-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... ../20 ll. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Harmat Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u; 88.) 

Akna utca 
Algyógyi utca 

Álmosutca 
Álmosköz 
Bodza utca 
Csombor utca 
Dérutca 
Dóczy Józsefutca 
Gitár utca 
Gránátos utca 
Harmat utca 48-140-ig, és 63-111-ig 

Kadaköz 
Kada utca 83-tól és l 04-től végig 
Kéknyelű utca 
Kiskert utca 
Kissörgyár utca 
Kocka utca 
Lavotta utca 
Mádiköz 
Mádi utca54-170-ig és 55-171-ig 
Maglódi út 2-24-ig és 17-93-ig 
Olaj utca 
Pántlika utca 
Sorház utca 
Sörgyár utca 
Sörös utca 
Szentimrey utca 
Szőlőhegy utca 
Téglavető köz 
Téglavető utca 
Tűzálló utca 
Újházutca 
Vörösdinka utca 

Melléklet 



7. melléklet a. ~fJ1120 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Alkér utca 60-tól és 67-től végig 
Árpa utca 
Ászok utca 
Balkán utca 
Bánya utca 24-től és 25-től végig 
Barabás utca 23-tól és 24-től végig 
Basa utca 
Bebek utca 
Belényes utca 
Bihari út 1-17-ig, 2-10-ig 
Ceglédi út 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig 
Csőszköz 

Csősztorony utca 
Derecskei utca 
Előd utca 
Elődköz 

Érsemlyéni utca 
Fehérköz 
Fertő utca 
Fogadó utca 
Gergely utca 1-29-ig és 2-44-ig 
Gém utca 
Gyömrői út 1-61-ig és 2-54 ig 
Halom utca 17-:től és 32-től végig 
Harmat utca 18-46-ig és 25-61-ig 
Harmatköz 
Hízlaló tér 
Ifjúsági sétány 
Ihászköz 
Ihász utca 



·Iringó köz 
Kápolna tér 
Kápolna utca 16-tól és 27-től végig 
Kékvirág utca 
Kelemen utca 
Kirgiz utca 
Kőér utca 
Kőérköz 

Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Körösi Csoma Sándor út 21-41-ig 
Lámpagyár utca 
Mádi utca 1-53-ig és 2-52-ig 
Makkutca 
Maláta utca 
Malátaköz 
Martinovics tér 
Nyitra utca 
Óhegy utca 1-33-ig és 2-32-ig 
Olajliget köz 
Olajliget utca 
Olívaköz 
Ónodiköz 
Özláb utca 
Petrőczy utca 1-37-ig és 2-38-ig 
Repce utca 
Salamon utca 
Somfaköz 
Somfa utca 
Szacsvay utca 

/ 

Szállás utca 1-3-ig és 2-6-ig 
Szárnyas utca 
Száva utca 
Szlávy utca 54-től és 77-től végig 
Teherkocsi utca 
Ugorutca 
Üllői köz 
Üllői út l 06-tól végig 
Vajda Péter utca páratlan oldal 
Vaspálya utca 21-től végig 
Zágrábi köz 
Zágrábi utca 
Zsadány utca páros oldal 
Zsivaj utca 
144 utca" 
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2. Az alapító okirat Záradékának helyéhe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 
Budapest, Bánya u. 32.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 
17.) határozatával201 2. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Kőbányai Önkormányzat 
Száva Általános Iskola (1107 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes irattárát, anyakönyveit, a 2004. 
július l-jével megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (ll O l Budapest, 
Üllői út. 118.) tagintézmény teljes irattárát, anyakönyveit, valamint a 2010. június 30-ával 
megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) tagintézmény teljes irattárát, valamint a Kápolna Téri 
Általános Iskola által őrzött Cserkesz utcai Általános Iskola és az Újhegyi út 9-ll. szám alatti 
Általános Iskola és Speciális Háziasszonyképző Szakiskola teljes irattári anyagát." 

Záradék 

l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 
Budapest, Bánya u. 32.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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8. me/lék/et a.~~~/20 ll. (X!. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya u. 32.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034952 

Angol nyelven: 
Éva Janikovszky Hungarian_English Dual - Language Primary School in Kőbánya local 
Government 

Székhelye: 
Címe Hrsz. 
1105 Budapest, Bánya u. 32. 41411 

Telephelye: 

Megnevezése 
Tagintézmény 
Tagintézmény 

2. Az alapítás éve: 
1968 

Címe 
ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 
1101 Budapest, Üllői út 118. 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1968-ban, 

Hrsz. 
41451 
38315/43 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 17911993. (ll. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 



6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai Szolgáltató tevékenység- gyógytestnevelés 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
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Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód.megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Uszoda takarítás, tanuszoda üzemeltetés 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport-tevékenység és- támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdont\, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
812900 
813000 

931 
931102 
931204 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai . programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
isineretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) aszülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
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j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

k) gyágy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható halláscsökkent, autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down 
szindrómával élő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja [Kt. 121. § 
(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Üllői út 118. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 
Kápolna tér 4. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 

ll. 2. Tagintézménye: 
Kápolna téri tagintézmény - ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 
Üllői úti tagintézmény- 1101 Budapest, Üllői út 118. 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
1082 fő 
Székhelyen: 448 fő 
Üllői úti tagintézményben: 448 fő 
Kápolna téri tagintézményben: 186 ro 

ll. 4. Tagozat: 
run cs 

ll.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Kápolna téri tagintézménye 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Üllői úti tagintézménye 

Címe 
ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 

1101 Budapest, Üllői út. 118. 

Hrsz. 
41411 

41451 

38315/43 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
.Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 05 
Budapest, Bánya u. 32.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... ./2011. (XL 
17.) határozatával201 2. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Kőbányai Önkormányzat 
Száva Általános Iskola (ll 07 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes irattárát, anyakönyv eit, a 2004. 
július l-jével megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1101 Budapest, 
Üllői út. 118.) tagintézmény teljes ii"attárát, anyakönyveit, valamint a 2010. június 30-ával 
megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) tagintézmény teljes irattárát, valamint a Kápolna Téri 
Általános Iskola által őrzött Cserkesz utcai Általános Iskola és az Újhegyi út 9-11. szám alatti 
Általános Iskola és Speciális Háziasszonyképző Szakiskola teljes irattári anyagát. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1105 Budapest, Bánya u. 32) 

Alkér utca 60-tól és 67-től végig 
Árpa utca 
Ászok utca 
Balkán utca 
Bánya utca 24-től és 25-től végig 
Barabás utca 23-tól és 24-től végig 
Basa utca 
Bebek utca 
Belényes utca 
Bihari út 1-17-ig, 2-10-ig 
Ceglédi út 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig 
Csőszköz 

Csősztorony utca 
Derecskei utca 
Előd utca 
Elődköz 

Érsemlyéni utca 
Fehérköz 
Fertő utca 
Fogadó utca 
Gergely utca 1-29-ig és 2-44-ig 
Gém utca 
Gyömrői út 1-61-ig és 2-54 ig 
Halom utca 17-től és 32-től végig 
Harmat utca 18-46-ig és 25-61-ig 
Harmatköz 
Hízlaló tér 
Ifjúsági sétány 
Ihászköz 
Ihász utca 
Iringó köz 
Kápolna tér 
Kápolna utca 16-tól és 27-től végig 
Kékvirág utca 
Kelemen utca 
Kirgiz utca 
Kőérutca 

Kőérköz 

Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Körösi Csoma Sándor út 21-41-ig 
Lámpagyár utca 

Melléklet 



Mádi utca 1-53-ig és 2-52-ig 

Makkutca 
Maláta utca 
Malátaköz 
Martinovics tér 
Nyitra utca 
Óhegy utca 1-33-ig és 2-32-ig 

Olajliget köz 
Olajliget utca 
Olívaköz 
Ónodi köz 
Ózláb utca 
Petrőczy utca 1-37-ig és 2-38-ig 

Repceutca 
Salamon utca 
Somfaköz 
Somfa utca 
Szacsvay utca 
Szállás utca 1-3-ig és 2-6-ig 

Szárnyas utca 
Száva utca 
Szlávy utca 54-től és 77-től végig 

Teherkocsi utca 
Ugorutca 
Üllői köz 
Üllői út l 06-tól végig 
Vajda Péter utca páratlan oldal 
Vaspálya utca 21-től végig 
Zágrábiköz 
Zágrábi utca 
Zsadány utca páros oldal 
Zsivaj utca 
144 utca 

Melléklet 



9. melléklet a 968.12011. (XI.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 
Farkasalma utca 
Gergely utca 46-tól és 31-től végig 
Gutor tér 
Gutor utca 
Hollóháza utca 
Kada utca 1-81-ig és 2-102-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kerecseny utca 
Kisgergely utca 
Márgaköz 
Márga utca 
Medveszőlő utca 
Noszlopy utca 16-tól és 15-től végig 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Óhegyköz 
Örményutca 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 

Száraz utca 
Székfüvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Tarló utca 
Várgede utca 

Verebély utca 
Zsadány utca páratlan oldal" 



2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, 
Kada u. 27-29.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... /2011. (XI. 17.) 
határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, 
Kada u. 27-29.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ......... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember 
l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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l O. melléklet a 968.12011. (XLI 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034957 

Székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

2. Az alapítás éve: 
1896 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

Hrsz. 
41671/l 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 185/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai 
nevelés, ellátás és általános iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851010 
Alapfokú oktatás- 852010 (alapvető tevékenység) 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés - 851 
Óvodai nevelés költségvetési szerveinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

8510 
851 o ll 
851012 
8 520 
852011 

évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 

év kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

g) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatás biztosítása, 
h) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a tanuló felkészítése 

a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

i) az iskola a tanulék érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való 
foglalkozásra, 

j) integrációs felkészítés folytatásának lehetősége felmenő rendszerben a 2006/07-es 
tanévtől, 

k) a szülők igénye alapján napközis, tanulószobai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

l) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanulék és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

m) amindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
n) a hátrányos helyzetű tanulék felzárkóztató oktatásának megszervezése, 
o) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
p) nevelési, pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködés más nevelési

oktatási intézménnyel, 
q) körzetéből azoknak a tanulóknak a fogadása, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
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r) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulókellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

s) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény; általános iskola és óvoda 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

ll. 2. Tagintézménye: 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
óvoda: 94 fő 
iskola: 448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
mncs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
óvoda: 4 csoport 
iskola: 8 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda 

Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, 
Kada u. 27-29.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) 
határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 
Farkasalma utca 
Gergely utca 46-tól és 31-től végig 
Gutor tér 
Gutor utca 
Hollóháza utca 
Kada utca 1-81-ig és 2-1 02-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kerecseny utca 
Kisgergely utca 
Márgaköz 
Márga utca 
Medveszőlő utca 
Noszlopy utca 16-tól és 15-től végig 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Óhegy köz 
Örményutca 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Száraz utca 
Székfüvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Tarló utca 
Várgede utca 

Verebély utca 
Zsadány utca páratlan oldal 

Melléklet 



Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkérköz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 

Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 

Diósgyőri utca 
Gerp;ly utca 45-93-ig és 48-112-ig 

G~mrői út t 1-97-ig és 6-94-ig 

Gyula utca 
Holl<f>háza utca 
Kad~ utca 1-11-i:g és 2-102-ig 

Kemence utca 

Kerámia utca 

Kisprgelyua 
:Mlérp utca páratlan oldal 

M~dveszőlő wtca 
Noszlopy utca 1-63-ig, 2-62-ig 

Óhegy köz 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 

Petr&zy utca J9-től és 40-től végig 

Sárosi utca 
Szaen:ay utca 

Száraz utca páratlan oldal 

Szókfűvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 

Vasgyár utca 
Valpálya utca 27-től végig 

Melléklet 



ll. melléklet a~f!./2011. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 426/2008. (III. 
20.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kertvárosi 
Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szó1ó 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Bársonyvirág utca 
Bogáncsvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Csucsor utca 
Dolomit utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 
Fátyolka utca 
Grafit utca 
Harangláb utca 
Hárslevelű utca 
Indóház utca 
Jászberényi út 
Keresztúri út 148-210-ig 
Korall utca 
Korall köz 
Korányi Frigyes erdősor 
Korányi Frigyes utca 
Kozma utca 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 
Legényrózsa utca 
Maglódi út 1-15-ig 
Magyarfalu utca 
Meténgutca 
Napmátka utca 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A kÖltségVetési szerv jogszabályban megliatározott közfeladata-: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszem nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszem nevelése, oktatása {5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali rendszem 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység -gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és- támogatása 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahrdyi étkeztetés 

Saj6t tulajdoná, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
_t{em l~ói~gat_l~ ~~rl?_ea~~a, üzeE_J.eltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az •laptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a tanulót 
a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkcdésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelel6en, 

c) a tanulók á"deklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytat, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

lKztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), 
c!s az iskolai felkészítést, 

g) iskolai kattyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetü tanulők felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógyíestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézmélUlyel, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhet6-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdö tanulókat ellátja [Kt. 121. §{l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü tanulókat ellátja a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

11. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 
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ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

li. 4. Tagozat: 
nm cs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

Hrsz. 
525261107 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. A Kertvárosi Általános Iskola őrzi - a jogutódlással. való megszűnés következtében - a 
Keresztury Dezső Általános Iskola Tagintézményének az irattárát. 

--- ----·- -------·------------··--·-··-- -------· -- ---·-------------------- -------·--------------

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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------------------------------

12. melléklet a .... ./2011. (XI.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § ( 1) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
OM azonosítója: 201160 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

2. Az alapítás éve: 
200 8 

Hrsz. 
52526/107 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2008. (III. 20.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv miíködési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 





8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az. intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 852010 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás inté:rményeine.k, prograntainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskoliai tanulők nappali rendszerCi aevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényú általános iskolai tanulők nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulők nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelésí igényű általános i!skolai uulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. Molyam) 

Klzo~tatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Altalános iskolai napközi (i)fthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényú tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység- gyégytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyec:enlőséget célzó Attalános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó programok. hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Épitm.ényüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 
b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a tanulót 

a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulők érdeklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytat, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
f) a szülók igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), 
és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulők és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulők felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 

· k) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértói és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhetó-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdőtanulókat ellátja [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdó 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

U. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

U. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 
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11. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

11. 4. Tagozat: 
nincs 

11. S. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az a/apltó okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

Hrsz. 
52526/107 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelöen, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelö-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbfzási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. A Kertvárosi Általános Iskola őrzi - a jogutódlással való megszűnés következtében - a 
Keresztury Dezső Általános Iskola Tagintézményének az irattárát. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 

Bársonyvirág utca 
Bopncsvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Csucsor utca 
Dolomit utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 
Fátyolka utca 
Grafit utca 
Harangláb utca 
Hárslevelű utca 
Indóház utca 
Jászberényi út 
Keresztúri út 148-210-ig 
Korall utca 
Korall köz 
Korányi Frigyes erdősor 
Korányi Frigyes utca 
Kozma utca 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 
Legényrózsa utca 
Maglódi út 1-15-ig 
Magyarfalu utca 
Meténg utca . 
Napmátka utca 
Porcelán utca 
Régi vám utca 
Rézvirág utca 
Sírkert utca 
Sulyom utca 
Szellőrózsa utca 
Tarkarét utca 
Tárna utca 
Túzokutca 
Túzokköz 
Tündérfiirt utca 
Vadszőlő utca 
Vörösfenyő utca 
Zöldpálya utca 

Melléklet 



13. melléklet a.~l/120 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIIUTOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest FŐ~áros X. kerül-et Kőbánya(Ónkonnányzatképviselő-testülete a 194/1993.(11. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Agyagfejtő utca 
Bányató utca 
Gergely utca 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony utca 
Gyömrői út 56-tól és 63-től végig 
Harmat utca 142-164-ig 
Lenfonó utca 
Mélytó utca 
Noszlopy utca 2-14-ig és 1-13-ig 
Oltó utca 
Pára utca 
Sárosi utca 
Sibrik Miklós utca 
Sütőde utca 
Szövőszék utca 
Tavas utca 
Tóvirág utca 
Újhegyi sétány 
Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 

Vasgyár utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának J. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 08 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011, (XL 
17.) határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. · 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 



4. Őrzi a megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós Általános Iskola (1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 66.) teljes irattárát, anyakönyveit." 

Záradék 

l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános-Iskol11-(1~ !-{}8--
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... ./2011. (XI. 17.) határozatával 
2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

2 



14. melléklet a.r!F!i20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
__________ ALAI1Tó __ O.KIRAT _ _ ____________ . ----··-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) bekezdés 
b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 
102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034966 

Idegen neve: 

Kőbánya Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schute "István Széchenyi" mit zwe1 
Unterrichtssprachen- Ungarisch - Deutsch 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. Az alapítás éve: 
1978 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

Hrsz. 
42309/90 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 194/1993. (ll. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alap tevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
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Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
prograniük ·--·- ·· --- ·--- ·--· -~-------------
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminöségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

8 901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9 312 
931204 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelöen felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselö-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelöen, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint riem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosíthat, 

e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

f) magyar-német két tanítási nyelvű képzést folytat az 1-4. évfolyamon, emelt szintű 
német nyelvoktatást az 5-8. évfolyamon, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tanítási nyelvű képzést igénylő tanulókat, 

g) a szülök Igenye alapján napközis, tanulószoba valamint iskolaotthonos 
foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefilggö feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

h) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 
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i) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
j) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a felzárkóztató 

- oktatást 1-8. --évfolyamon, ··ez 2005. szeptember elsejétől- kimenő rendszerben-
megszűnik, 

n) emelt szintű testnevelés és sportoktatást biztosít, 
o) emelt szintű angol oktatást biztosít, 
p) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
q) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

r) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

11. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó 
Kht-vel és az Aprók Háza Óvodával 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/90 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A fdaelatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
~-es~~z~Is yalamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyal(át neveiő-olCtató Teladátainak --ellátáSáfioz- szabadOn --
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az in.tézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Peglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... ./2011. (XI. 
17.) határozatával 2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az. alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. őrzi a megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós Általános Iskola (1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 66.) teljes irattárát, anyakönyveit. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Agyagfejtő utca 
Bányató utca 

G~rgely u_tca 9~-:-től és JJ 4-tőlvégig_ _ _ ___ _ __ 
Gőzmozdony utca 
Gyömrői út 56-tól és 63-től végig 
Hannat utca 142-164-ig 
Lenfonó utca 

Mélytó utca 
Noszlopy utca 2-14-ig és 1-13-ig 
Oltó utca 
Pára utca 
Sárosi utca 
Sibrik Miklós utca 
Sütöde utca. 
Szövőszék utca 
Tavas utca 
T ó virág utca 
Újhegyi sétány 
Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 

V as gyár utca 

Melléklet 



15. melléklet a~r/.12011. (X1.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányar Önkormányzat Képviselő-testülete- a 192/1993.-{If. 9.)-· 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szent László 
Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyéhe az alábbi me/lék/et lép: 

"Állomás utca 
Bánya utca 1-23-ig és 2-22 ig 
Endre utca 
Füzérutca 
Halomköz 
Halom utca 1-15-ig és 2-30-ig 
Harmat utca 1-23-ig és 2-16-ig 
Hölgy utca 
Kolozsvári utca 
Körösi Csoma sétány 
Körösi Csoma Sándor út páros oldal 

Körösi Csoma Sándor út 1-7 -ig és 43-tól végig 
Ligettér 
Liget utca 
Ónodi utca 
Szent László tér 
Vásárló utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának l. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

"1. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 



4. Az intézmény őrzi a Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) intézmény teljes irattárát és anyakönyveit." 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító 
okiratának -módosúó okiratáC-Budapest FővárosX. ferolet-Kőbányai- Orikonnanyzat ·· 
Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 17.) határozatával201 2. szeptember l-jei hatállyal adta 

ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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16. melléklet a.~f.~/2011. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent 
László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 
OM azonosítója: 034962 

Székhelye: 
Címe Hrsz. 
1105 Budapest, Szent László tér l. 39051 

2. Az alapítás éve 
1891 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 192/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A kÖltségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A. költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: --- ---
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Pedagógiai szakszolgáltatások 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

855 91 
855911 
855912 
855914 
855915 
85601 
856011 
8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nemiakóingatlan bér.beadása,Jlzemeltetése __ _ 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
_6._82002_ __ -

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) az iskola integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, _ 
f) aszülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) emelt szintű ének-zeneoktatás, 
m) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, 

látáscsökkent és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 
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ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
run cs 

ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
run cs 

ll. 5. Évfolyam ok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér l. 

Hrsz. 
39051 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér l.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... ./2011. (XL 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) intézmény teljes irattárát és anyakönyveit 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 

Állomás utca 
Bánya utca 1-23-ig és 2-22 ig 

Endre utca-
Füzérutca 

Halomköz 
Halom utca 1-15-ig és 2-30-ig 
Harmat utca 1-23-ig és 2-16-ig 

Hölgyutca 
Kolozsvári utca 
Körösi Csoma sétány 
Körösi Csoma Sándor út páros oldal 
Körösi Csoma Sándor út 1-7-ig és 43-tól 
végig 
Liget tér 
Liget utca 
Ónodi utca 
Szent László tér 
Vásárló utca 

Melléklet 



17. melléklet a~~f.120 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

BudapestFőváros X. kerület Kőbányai· Önkormányzat K.-épviselű.ctestülete a-i-88/1993. éii-.-9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Barabás utca 1-21-ig és 2-22-ig 
Bihari út 12-től és 19-től végig 
Bolgárutca 
Csákó köz 
Doba utca 
Fokos utca 
Géputca 
Hajlék utca 
Hargita sétány 
Havas Ignác utca 
Hidas köz 
Horogutca 

Jegenye utca 
Kápolnaköz 
Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig 
Kisbacon utca 
Kismartoni utca 
Kistorony park 
Korponai utca 
Kőbányai út 1-45-ig és 2-30-ig 
Könyves Kálmán körút páros oldal 
Körösi Csoma Sándor út 9-19-ig 
Lencse utca 
Lucaköz 
Mázsa utca 
Mázsa tér 
Mongol utca 
Monori utca 
Nyerő utca 
Platán sor 
Pongrác köz 



Pongrác út 15-től végig 
Román utca 
Szalonka köz 
Szállás köz 
Szállás utca 5-től és 8-tól végig 
Szita köz 
Vajda Péter utca páros oldal 
Vaskő utca 
Vasláb utca 
Vaspálya utca 1-19-ig és a páros oldal 
Veszprémi utca 
Vécs köz 
Vika köz" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ...... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember I-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. melléklet a.~~~/20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓD"OSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
OM azonosítója: 034960 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

2. Az alapítás éve: 
1910 

Hrsz. 
38924/7 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 188/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányításijogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan müködő költségvetési szerv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

·-· -··· 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) aszülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgoZók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

m) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

11. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 
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ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
448.fö 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

ll. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése Címe 
Kőbényai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testttiete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, . 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 31.) 

Barabás utca 1-21-ig és 2-22-ig 
Bihari út 12-től és 19-től végig 
Bolgár utca 
Csákó köz 
Dobautca 

Fokos utca 
Gép utca 
Hajlékutca 
Hargita sétány 
Havas Ignác utca 
Hi!las köz 
Horog utca 

Jegenye utca 
Kápolnaköz 
Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig 
Kisbacon utca 
Kismartani utca 
Kistorony park 
Korponai utca 
Kőbányai út 1-45-ig és 2-30-ig 
Könyves Kálmán körút páros oldal 
Körösi Csoma Sándor út 9-19-ig 
Lencse utca 
Lucaköz 
Mázsa utca 
Mázsa tér 
Mongol utca 
Monori utca 
Nyerő utca 
Platán sor 
Pongrácköz 
Pongrác út 15-től végig 
Román utca 
Szalonka köz 
Szállás köz 
Szállás utca 5-től és 8-tól végig 
Szitaköz 
Vajda Péter utca páros oldal 
Vaskő utca 
Vasláb utca 
Vaspálya utca 1-19-ig és a páros oldal 
Veszprémi utca 
Vécsköz 
Vikaköz 

Melléklet 



A 124. szám ú előterjesztéshez 1. számú módosító javaslat 

19. napirendi pont: _ _ _ _ _ __ _ _ ___ _ 
Az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: A 9. melléklet 1. pontja - Az alapító okirat melléklete 
helyébe az alábbi melléklet lép - egészüljön ki a Noszlopy utca 16-tól és 15-től végig 
körzethatárraL (124/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő: Nyilatkozik arról, hogy a módosító javaslatot támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Az iskolai 
körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról" szóló 124. számú 
előterjesztést, a 124/1. számú szóbeli módosító javaslattal támogatja. 



ÍRÁSBAN BENYÚJTOTT MÓDOSÍTÓ JA V ASLATOK 



A 128. számú előterjesztéshez módosító javaslatok 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valamint az 

Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Szóbeli módosító javaslatok: 

l. 
Elnök: A Bizottság javasolja az alpolgármester úrnak, hogy a költségvetési koncepció 
elkészítésénél fontolja meg az igazgatói munkaközösség javaslatát. (128/1. módosító 
javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/1. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a 
128/1. számú módosító javaslatot támogatja. 

2. 
Tokody Marcell Gergely: Mivel nagyon kiszámíthatatlan a kormányzati cselekvés, ezért ez 
nagyban befolyásolja, hogyan lehet a költségvetést meghatározni. Kéri, hogy a Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az Önkormányzat éljen az 
Ötv. l Ol. §-val biztosított felterjesztési jogával, a bővebb forrás biztosítása érdekében. (128/2. 
módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/2. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, l ellenszavazattal, 2 
tartózkodással a 128/2. számú módosító javaslatot támogatja. 

3. 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Kéri megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a nyan 
táboroztatás! hollehetne megoldani a gyerekek számára, a jelenleginéljobb hely kijelöléséveL 
(128/3. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/3. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a 128/3. számú 
módosító javaslatot támogatja. 



(tájékoztatásul) 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A Kőbányai Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok 
számára biztosítson az állami normatíva mellett, további ugyanilyen mértékű támogatást. 
(128/4. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/4. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, l 
tartózkodással a 128/4. számú módosító javaslatot nem támogatja. 

4. 
Dr. Pluzsik Andrásné: A Helytörténeti Gyűjtemény kialakítására legyen biztosítva fedezet. 
(128/5. módosító javaslat) 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/5. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a 128/5. számú 
módosító javaslatot támogatja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
"Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről" szóló, 128. számú előterjesztés 

támogatásáról az előző döntések figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen~ egyhangú szavazattal a 't,Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 20 ll. évi 
gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről" szóló 128. számú előterjesztést, a 128/1., 128/2., 
128/3. és a 128/5. számú módosító javaslatokkal támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a "Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 20 ll. évi gazdálkodása háromnegyedéves 
helyzetéről" szóló 128. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 

5. 
Agócs Zsolt: 
Az előterjesztés 4. oldal utolsóelőtti bekezdés utolsó mondatában az "újra kell gondolni" 
szövegrész helyébe a "tartsák meg" szöveg lépjen. (128/6. módosító javaslat) 



6. 
Az előteJ.jesztés 6. oldal utolsó mondata egészüljön ki a "valamint az intézmények 
gazdaságos üzemeltetését" szövegrésszel. (12817. módosító javaslat) 

7. 
Az elöteJ.jesztés 8. oldal utolsó elötti bekezdése egészüljön ki az "Egyéb, új fellelhető 
technológiákat is be kell vezetni." mondattal (128/8. módosító javaslat) 

8. 
Az elöteJ.jesztés l. melléklet 1.1.1 O pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: 
"a Képviselö-testület 1493/2010. (VII. 8.) határozatának megfelelően az 1848-as emlékmű 
Rákosmezején történő felállításának lehetőségét," (128/9. módosító javaslat) 

9. 
Az előterjesztés l. melléklet 1.1.13 pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: 
"a megújuló energiaforrások, illetve új technológiák bevezetésének és feltérképezésének 
lehetőségét," (128/10. módosít javaslat) 

10. 
Dr. Pap Sándor: Befogadásra javasolja a 128/6-10. módosító javaslatokat azzal, hogy a 
128/6. módosító javasiatha kerüljön be a "lehetőség szerint" szövegrész. 

ll. 
Gersteinbrein György: 
Az 1848-as emlékmű helyett az 1526-ig itt zajlott országgyűléseknek állítsanak méltó 
emlékhelyet. (128/11. módosító javaslat) 

Dr. Pap Sándor: 
Megtartaná az 1848-as emlékművet külön soron, és kiegészítené a Rákospatak 
rekultivációjának rendezéséhez szükséges felmérését egy emlékmű vagy emlékpark 
felállításának szükségességével. 
Ha ebben egyetértenek, akkor a 128/9. és 128/11. módosító javaslatokat összevonva 
befogadásra javasolja. 

12. 
Tóth Balázs: 
KéJjenek fel történészeket, hogy mondják meg, mely események estek a latba nagyobb súllyal 
Magyarország történetében. Úgy állítanának Rákosmezején emlékművet, hogy benne vannak 
az országgyűlések és az 1848-as szabadságharc, de esetleg még egyéb történelmi események 
is, ha a történészek úgy ítélik meg. (128/12. módosító javaslat) 



A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja az Önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása 
;1áwmnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról szóló 128. számú előterjesztéshez 
benyt\_jtoa 128/6., 128/7., 128/8., 128/9., 128/10., 128111. és 128/12. módosító javaslatokat. 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja az Önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása 
háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról szóló 128. számú előterjesztést, a 128/6-12. 
módosító javaslatokban foglaltak figyelembevételével. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 20 ll. évi gazdálkodása 
háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról szóló 128. számú előterjesztéshez 
benyújtott 128/6., 128/7., 128/8., 128/9., 128/10., 128111. és 128/12. módosító javaslatokat. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása 
háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról szóló 128. számú előterjesztést, a 128/6-12. 
módosító javaslatokban foglaltak figyelembevételével. 



A 89. számú előterjesztéshez 1-7. számú módosító javaslat 

6. napirendi pont: 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslatok: 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének 
ismételt pályáztatásáról szóló 89. számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt pályázati 
kiírás az alábbiak szerint módosuljon: 
l. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent részből maradjon el az "egészségügyi 

menedzseri képesítés" szöveg. (89/1. módosító javaslat) 
2. A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja 2012. január l-jéről 2012. 

február l-jére módosuljon. (89/2. módosító javaslat) 
3. A pályázat benyújtásának határideje 2011. december 9-éről 2011. december 31-ére 

módosuljon. (89/3. módosító javaslat) 
4. A pályázatok benyújtásának módja szövegben a "módja" szó "módjai" szóra 

módosuljon. (89/4. módosító javaslat) 
5. A pályázatok benyújtásának módja rész második bekezdése a "Személyesen" szót 

követően egészüljön ki a "december 23-áig" szövegrésszel. (89/5. módosító javaslat) 
6. A pályázatok benyújtásának módja rész egészüljön ki egy újabb, "elektronikus úton 

a ..... e-mail-címre" bekezdéssel. (89/6. módosító javaslat) 
7. A pályázat elbírálásának határideje 2011. december 31-éről 2012. január 31-ére 

módosuljon. (8917. módosító javaslat) 

Weeber Tibor: Támogatja a 89/1-89/7. módosító javaslatokat. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatásáról szóló 89. számú előterjesztést, az 
előterjesztés 2. mellékletben foglalt pályázati kiíráshoz benyújtott 8911 - 8917. módosító 
javaslatok figyelembevételével. 



A 155. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak arra a pályázóra, amelyik a 
legszimpatikusabb volt a négy közül. (Az igen szavazatot kapók kerülnek meghallgatásra a 
képviselő-testületi ülésen.) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
- 9 egyhangú ellenszavazattal Sárközi Sándor Tamást nem javasolja, 
- 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással Erdei Pétert, 
-3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással Nagy Istvánt, 
- 2 igen szavazattal, l ellenszavazattal, 6 tartózkodással Csanak Gézát javasolja a Kőbányai 
Sportközpont vezetői posztjára. (155/1. számú módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 155. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról az előző döntések 
figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálásáról" szóló 155. számú előterjesztést a 155/1. 
számúszóbeli módosító javaslattal támogatja. 



A 163. számú előterjesztéshez módosító javaslatok 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, ún. Gergely-park környezetvédelmi 
felülvizsgálata által javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása és az 

ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Módosító javaslatok: 

Tokody Marcell: 
A képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Gergely parkkal 
kapcsolatos - gondatlanságból elkövetett vagy munkakörében elkövetett mulasztás -
büntetőjogi felelősség megállapításának lehetőségét. (163/1. módosító javaslat) 

Élő Norbert: 
A képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a szakértő és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. által szakmailag indokolt intézkedéseket azonnal tegye meg. (163/2. módosító javaslat) 

A lezárt területen 3 méterenként kihelyezett táblákkal hívják fel a figyelmet a metánveszélyre. 
(163/3. módosító javaslat) 

Ameddig nem történik semmi, a jelenlegi rendszert működtessék, és gyújtsák meg a 
fáklyákat, ezzel is csökkentve a veszélyt. (163/4. módosító javaslat) 

Dr. Pap Sándor: Tokody Marcell163/1. módosító javaslatát befogadja. Élő Norbert választ 
kapott a 163/2. és 163/4. módosító javaslataival kapcsolatban. A 163/3. módosító javaslattal 
nem ért egyet. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal nem 
támogatja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonában lévő, ún. Gergely park 
környezetvédelmi felülvizsgálata által javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv 
elfogadásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 163/3. számú módosító 
javaslatot. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonában lévő, ún. Gergely park környezetvédelmi 
felülvizsgálata által javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadásáról és a 
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 163. számú előterjesztést, a 163/1 módosító 
javaslatban foglaltak figyelembevételével. 



A 130. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

15. napirendi pont: 
Az Óhegy park "Csősztorony" játszótér talajmechanikai vizsgálata alapján 

meghatározandó további feladatok 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Elnök: Ne kerüljön megépítésre a "Csősztorony" játszótér, a fennmaradó forrás pedig 
maradjon a játszótér soron, amelyből a már elindult játszótér-felújítások további forrásigényét 
lehet biztosítani. A "Csősztorony" játszótér vízellátásának kiépítésére biztosított l 500 OOO Ft 
más feladatra kerüljön átcsoportosításra. A témában készüljön előterjesztés a 2011. decemberi 
képviselő-testületi ülésre. (130/1. számú módosító javaslat) 

Előterjesztő nyilatkozata: A módosító javaslatot támogatom. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, l ellenszavazattal a 
130/1. számú módosító javaslatot támogatja, "Az Óhegy park "Csősztorony" játszótér 
talajmechanikai vizsgálata alapján meghatározandó további feladatokról" szóló 130. számú 
előterjesztést nem támogatja. 



A 124. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

19. napirendi pont: 
Az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: A 9. melléklet l. pontja - Az alapító okirat melléklete 
helyébe az alábbi melléklet lép - egészüljön ki a Noszlopy utca 16-tól és 15-től végig 
körzethatárral. (124/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő: Nyilatkozik arról, hogy a módosító javaslatot támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Az iskolai 
körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról" szóló 124. számú 
előterjesztést, a 124/1. számú szóbeli módosító javaslattal támogatja. 



A 161. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

20. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő bizottsága 

tagjainak változása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elhangzott szóbeli kiegészítés: 
Radványi Gábor: Ismerteti a tagok névsorát 
- A Közalapítvány kuratóriumának jelenlegi tagjai: Vincze Sándor, Matkó Ottó, Lados Józsefné 
-Új tagnak, és egyben elnöknekjavasolja Tóth Bélát, 
-másik kuratóriumi tagot a Jobbik képviselői delegálhatnak. 
- Felügyelő Bizottsági tag marad: Sárréti Zoltán, 
-és az LMP, valamint az MSZP képviselői 1-1 új tagotjelölhetnek ki. 

161/1. szám ú módosftó javaslat: 
l. A ,,Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak 

változásáról" szóló 161. számú előterjesztés l. mellékletének 3. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
"[A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökévé .............. -t 
határozatlan időre, a koratórium tagjává ............... -t határozatlan időre megválasztj a.]" 
szövegrész helyébe a 
,,A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökévé Tóth Bélát határozatlan időre, a 
kuratórium tagjává a Jobbik által javasolt személyt határozatlan időre megválasztja." szöveg lép. 

2. Az l. melléklet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"[A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökét és tagjait 
visszahívja, egyidejűleg a Felügyelő Bizottság elnökévé .............. -t határozatlan időre, a 
Felügyelő Bizottság tagjává ............... -t határozatlan időre megválasztja.]" szövegrész 
helyébe a 
"A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökét és tagjait visszahívja, 
egyidejűleg a Felügyelő Bizottság elnökévé .............. -t határozatlan időre, a Felügyelő Bizottság 
tagjává az LMP és az MSZP által javasolt egy-egy személyt határozatlan időre megyálasztja." 
szöveg lép. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 161. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról a 16111. módosító javaslattal kiegészítve. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról" szóló 161. számú 
előterjesztést a 161/1. számú szóbeli módosító javaslattal támogatja. 



A 105. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

23. napirendi pont: 
Gyermekek Átmeneti Otthona álláshelyeinek l fővel történő bővítése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslatok: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A határozattervezet l. és 2. pontjából az "éjszakai ügyeletes" 
szövegrész maradjon el. (105/1. módosító javaslat) 

Weeber Tibor: Támogatja a 105/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a 105. számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat 
támogatásáról, a l 05/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja Gyermekek Átmeneti Otthona 
engedélyezett létszámának l fővel történő bővítéséről szóló 105. számú előterjesztést, a 
l 05/1. módosító javaslat figyelembevételével. 



A 118. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

25. napirendi pont: 
Az önkormányzati fenntartású intézményekben az irattárak rendezésének állapota 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Elnök: A határozattervezet 2. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az 
önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmény 
irattárát 2012. június 30-ig rendezzék (archiválás, selejtezés). Indokolt esetben- pl. személyi 
változás - kérhetik külső szakértő igénybevételét valamint segítségét. A selejtezési 
jegyzőkönyv hitelesített másolatát a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjának küldjék meg." (118/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő: Nyilatkozik arról, hogy a módosító javaslatot támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Az önkormányzati 
fenntartású intézményekben az irattárak rendezésének állapotáról" szóló 118. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozati javaslatot a 118/1. számú módosító javaslattal 
támogatja. 



A 123. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

35. napirendi pont: 
A "Kőbányai karácsony" című CD kiadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Kiosztásra került a 123/1. számú módosító javaslat. Kéri a Bizottságot, hogy 
ezt a módosító javaslatot támogassa. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: A "Kőbányai karácsony" című CD kiadására a Bizottság l 500 OOO Ft-ot biztosítson. 
(123/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nyilatkozata: Támogatom a módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
"Kőbányai karácsony" címü CD kiadásáról szóló, 123. számú előterjesztés támogatásáról a 
123/2. számú módosító javaslattal kiegészítve. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai 
karácsony" címü CD kiadásáról" szóló 123. számú előterjesztést, a 123/2. számú módosító 
javaslattal támogatja. 



Budapest Főváros 
Fópolgármestere 

1 O/b. szám ú melléklet 

lktatószám: FPH015/521-............ ./2011. 

Budapest Fáváros X. kerület Kóbányai 
Önkormányzat Polgármestere 

MEGÁLLAPODÁS 

a közterület-felügyeleti feladatok átadás átvételéról szóló megállapodás 
1. számú módosításáról 

mely létrejött 

egyrészról 
Budapest Fáváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., a 
továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) képviseletében eljáró Tarlós István 
fópolgármester, 

másrészról 
Budapest Fáváros X. kerület Kóbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29., a továbbiakban: KerUJeti Önkormányzat) képviseletében eljáró Kovács 
Róbert polgármester, 

(továbbiakban együtt: Felek) között a 2003. október 7-én kelt közterOiet-felügyeleti feladatok 
átadás átvételéről szóló Megállapodás módosításaként az alulrrott napon és helyen, az 
alábbi feltételekkel: 

1. A Megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"1. A Fővárosi Önkormányzat Budapest X. kerulet közigazgatási területén belül a kerületi 
önkormányzat tulajdonába tartozó közterületeken 2012. április 1-jei hatállyal, határozatlan 
időre átadja, a Kerületi Önkormányzat átveszi az ~Jábbiakban felsorolt feladatokat: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterOieten folytatott, engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

b) a közterölet rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, iltetve szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 
hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterOieten jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen 
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), 

d) ·közremúködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet 
végrehajtásának ellenőrzésében, 

e) közremúködés a társadalmi búnmegelózési feladatok megvalósításában, a 
közbiztonság és a közrend védelmében, 
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f) közreműködés a közterület, az épitett és természeti környezet védelmében, 

g) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok kivételével, közremúködés az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok 
ellátásában, 

h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedé 
és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a 
várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, a védett és 
várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek, valamint a mozgásában korlátozott 
személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön 
jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának 
értesítése. 

A Kerületi Önkormányzat a jelen megállapodás 1. a)-h) pontjaiban meghatározott feladatokat 
átveszi, melyeket az általa létrehozott és működtetett önálló kerületi közterület-felügyelet 
útján lát el." 

2. A Megállapodás a következő 2/A. ponttal egészül ki: 

"2/A. Felek megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelettel 
kapcsolatos vagy a Fővárosi Közterület-felügyelet feladatainak bármely, jövőben 

bekövetkező jogszabályváltozás miatti médosulása esetén: 

a) valamely jelen megállapodás 1. pontjában szereplö feladat megszűnése egyúttal a 
megállapodás vonatkozó részének a megszűnését is jelenti; 

b} új feladat keletkezéskor ezen új feladat esetleges átadásáról - bármely Fél 
kezdeményezését követően - külön egyeztetnek, illetve annak eredményeképpen a 
jelen megállapodást a Felek közös akarattal, megfelelően módosithatják." 

3. A Megállapodás 3. pontja hatályát veszti. 

4. A Megállapodás 4. pontja hatályát veszti. 

5. A Megállapodás többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. 
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6. Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 példányban irják 
alá 

Budapest, 2011. hó nap 

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

Ellenjegyezte: 

Tartós István 
Főpolgármester 

Budapest, 2011. hó nap 

........................................................ 
Sárádi Kálmánné dr. 

Főjegyző 

Záradék: 

Budapest, 2011. hó 

Kovács Róbert 
Polgármester 

Budapest, 2011. hó 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

nap 

nap 

A jelen megállapodásból származó, a Fővárosi KözterOiet-felügyelet feladat-, hatáskörét és 
illetékességét érintő változásokat tudomásul veszem. 

Budapest, 2011: hó nap 

dr. Pető György 
a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója 
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13. l 2011. 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 

. . !~ L OCL_ L M A 'R_ l t; lJ AJÍ-\ Nev ............................................................................................................................ . 

Lakcím: .. Pp.: ... //{;_$~ .... .lS.9~.L~ ~-.f ~!. d.i ....... '!: ...... l~.: ............................... . 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 

.. 0.: x~.: ......... ~ .. -~~*-. 0-.. c!?. .. ~.'?.: ........................................................................ . 

. . . . . 0.~~:-:~ ..... 0~::}:~.~":~:>. ... 
olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalás i jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



12. l 2011. 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 

~ 1 

.. t<LOC?:L TAM AS Nev ............................................................................................................................ . 

Lakcím: .13f!:. ...... 1.10 .G ....... U .d.!~ ...... Y.' ...... f.J /Cr:. ......................................... . 
···································································································································· 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 

.... 1. .. -~-~-~-~.~:P-~ ......... ~';-; .... -~-k-.l.. {&d~. ~.9.Z:-................................................ . 
···································································································································· 

l 

.......... W.~Cf.;J. .... 9(~ ... 
olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három percesfelszólalást engedélyez. 


