
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. január 19-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9.25 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, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Szabóné Gerzson 
Sarolta, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

A képviselő-testület 18 fővel határozat képes. 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 
Gyámhivatal 

Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Könyvvizsgáló 
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Egyesített Bölcsődék 
Újhegyi Uszoda 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 

dr. Bényi Józsefné 
Dobrai Zsuzsanna 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Erdei Péter 
dr. Éder Gábor 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Kárpáti Beatrix 
Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Pándiné Csemák Margit 
Rappi Gabriella 
Mozsár Ágnes 
Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 
Deézsi Tibor 
dr. Printz J án os 
Vizi Tibor 
Győrffy László 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Vermes Albán 
Fábián Bertold 
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Kerületi Pedagógus Szakszervezet vezetője 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Benkóné Turcsányi Ildikó 
Novák Andrea 

Pályázó Hegedüs Lajos 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Ajelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül J 8 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. 

A Képviselő-testület J 8 fővel határozat képes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban J 9. sorszámmal jelzett 
előterjesztést. 
Bejelenti továbbá, hogy interpellációt nyújtott be Tokady Marcell Gergely 
"Jutalom kifizetések" tárgyban a polgármesterhez, mely az SZMSZ 51. § (2) 
bekezdése alapján első napirendi pontként tárgyalandó. (Az 55. számon jegyzett 
interpelláció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

ELNÖK: Beszámol az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről: 
• Toroczkay Miklósné, a Komplex Általános Iskolamester logopéctusa Éltes Mátyás-díjban 

részesült. (A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet.) Szekeres Pál államtitkár úr, 
aki paralimpikonként a Törekvés Sportegyesületben vív, elnyerte a Nemzetközi Fair Play 
Bizottság díját a "Tiszta játék népszerűsítése" kategóriában. A díj átadására februárban 
kerül sor Budapesten. (A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet.) A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumtól Kőbánya ismét elnyerte a "Kerékpáros barát település -
20 ll." cím et a tavalyi évben végzett tevékenységéért. 

• A Törekvés Sportegyesület kiváló tőrözője Mohamed Aida is országos bajnoki címet 
szerzett. Az úszócsapat ebben a hónapban is nyert bajnokságot. A Törekvés 
Sportegyesület férfi tőrözőit is kiemeli, akik bár kadetkorúak, de a felnőtt bajnokságban 
nagyon szépen szerepeltek. 

• A költségvetés tervezése folyik, melyre valamennyi képviselőtársát szívesen látja. 
Ismételten megküldték mindenkinek a tárgyalások időpontjáról az értesítést. 

• A Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs pályázatán belül megtartották a 
projekt nyitórendezvényét. Két év áll rendelkezésre az elnyert támogatás felhasználására, 
a Kis-Pongrác lakótelep megújítására. 

• A Danone szerepvállalásával "Legyél bajnok" címmel új programot indítottak 500 
kőbányai általános iskolás gyermek részvételével, amely az egészséges táplálkozás, 
életmód népszerűsítésén túl számos meglepetést rejt magában. A program végén 
vetélkedőt rendeznek és a nyertes iskola udvarát a Danone felújítja. 

• 2012. január 19-én nyílik a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a 
"Mesterek és tanítványok" című kiállítás Csomós Miklós főpolgármester-helyettes úr 
védnökségével. A megnyitón közreműködnek a Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei. Szeretettel vár 
mindenkit a megnyitóra. 
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A szerveren folyamatosan jelentek meg a bizottsági döntéseknek megfelelő módosító 
javaslatok. Felhívja a figyelmet, hogy a hónap végéig vagyonnyilatkozatot kell tennie minden 
képviselőtársának Kér mindenkit, hogy adja le a vagyonnyilatkozatait, mert ha nem teszi 
meg, annak következményei lesznek. Kérdezi van-e valakinek javaslata napirendről történő 
levételre? Nincs. Javasolja napirendre venni: 
-A Mádi utca 15/b. II. 18. lakóingatlan megvásárlásával kapcsolatos előterjesztést, 
- A Szent László Gimnázium igazgatójának illetmény módosítása, inelyet az ülés végén zárt 
ülés keretében j avasol tárgyalni. 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Úgy volt, hogy legkésőbb 2012. január 19-én 
beterjesztésre kerül az S l program manitoring bizottsága. Őszintén sajnálja, hogy a 
szavahihetőség csorbát szenvedett, és már nem először. 

ELNÖK: Valóban korábban megállapodtak arról, hogy a manitoring bizottságat fel fogják 
állítani, azonban a munka nem jutott abba a stádiumba, hogy a bizottságat működtetni tudják. 
Elnézést kér, hogy nem tájékoztatta Képviselő urat. Kéri, szavazzanak az ismertetett napirendi 
pontok felvételére. A felvételhez minősített többség szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztéseke t: 

28. A Budapest X kerület, Mádi u. 15/b 2118. szám alatti lakóingatlan megvásárlása 
(56. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója illetményének módosítása (57. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: J avaslatot tesz sorrendmódosításra, a meghívóban szereplő ll. napirendi pontot a 
szünet után kéri tárgyalni. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén felmerült, hogy 
távfűtéssei oldják meg az intézmény energiaellátását. Este kapott ezzel kapcsolatos anyagot, 
melyet mindenki számára ki fognak osztani. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosításról dönt: 

A meghívóban ll. sorszámmal jelzett, a Janikovszky Éva Magyar Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő 
szervezési és műszaki feladatok elvégzésére (25. számú előterjesztés) tárgyú 
előterjesztést a szünetet követően tárgyalja a képviselő-testület. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására, a jóváhagyott módosításokkal együtt. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 

l. Interpelláció: Tokady Marcell Gergely "Jutalom kifizetések" tárgyban a polgármesterhez. 
(55. számú előterjesztés) 

2. A térfigyelő-rendszer 2011. évi tevékenységének értékelése (51. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshely pályázatának elbírálása (16. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (29. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Budapest X. kerület, Salgótarj áni út - Zách utca - MÁV vasútvonal - Hungária körút által 
határolt területre vonatkozó FSZKT módosítási hatástanulmány (23. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása (a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben a térítési díj és 
a nyersanyagnorma emeléséről, valamint a szolgáltatási díjak módosításáról) (18. számú 
előterjeszt és) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
médjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (53. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (12. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Tájékoztató a Kőbányai Tervtanács 2011. évi munkájáról (21. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l O. A Törekvés Művelődési Központnak 20 ll. évben nyújtott támogatás elszámolása és 
szakmai beszámolója (ll. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII., X., XIV -XVII. kerületi régiójának 2011. évben 
juttatott támogatás elszámolása (10. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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12. A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (7. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről és 2012 januárjától új kérdőív 
használatáról (9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 
történő beo l vadása (a 20 ll. évi 224. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Leonardo Projekt 20 ll. novemberi ellenőrzése, a következő félév feladatai, valamint a 
2012-2013-as év pályázati lehetősége (a 2011. évi 230. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. (hrsz.: 42309/27) szám alatti helyiség 
raktározás i célú, ingyenes használatának biztosítása a Szabó Ervin Könyvtár 3. szám ú 
régiója (X. kerületi kirendeltség) részére (38. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség állatorvosi hivatal céljára történő hasznosítása (43. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról rendelkező 978/2011. 
(XI. 17.) KÖKT határozat visszavonása (37. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Wolf Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása (22. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. Az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest X. 
kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adása (31. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervének módosítása (26. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 1-11. havi várható 
likviditási helyzete (34. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő-módosításra javasolt és a folyamatban 
lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról (32. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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24. A Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével 
kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzésére (25. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelem (33. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a Révész Medicare 
Kft.-vel (3. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

27. Népjóléti tárgyú fellebbezések (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Mádi u. 15/b 2/18. szám alatti lakóingatlan megvásárlása (56. 
számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója illetményének módosítása (57. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testületi 8 fővel határozat képes. 

l. napirendi pont: 
Interpelláció a polgármesterhez 

Tokody Marcell Gergely: Jutalom kifizetések 

ELNÖK: Megadja a szót Tokody Marcell Gergely képviselő úrnak, hogy elmondja az 
interpellációj át. 

Tokody Marcell Gergely: (Az 55. számon jegyzett interpelláció a jegyzó'könyv mellékletét 
képezi.) 

ELNÖK: Az interpellációra az alábbi polgármesteri választ adja: 
Tisztában van azzal, hogy a polgármester esetében a munkáltatói jogokat a Pénzügyi 
Bizottság gyakorolja, Tóth Balázs bizottsági elnök úr szabályszerűen terjesztette elő a 
jutalmazására vonatkozó javaslatát, de úgy döntött, hogy a jutamát nem veszi fel. Az 
alpolgármesterek esetében az egyéb munkáltatói jogokat az Ötv. 35. § (l) bekezdés e) pontja 
alapján a polgármester gyakorolja. 2011 decemberében az ésszerű gazdálkodásnak 
köszönhetően jutalommal tudták elismerni az önkormányzati tisztségviselők, hivatali vezetők, 
intézményvezetők, hivatali és intézményi munkatársak egész évi teljesítményét. 
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A céltartalékba helyezett jutalomkeret felszabadításáról a Képviselő-testület, az Ön igen 
szavazatával döntött. A jutalom általános mértéke 2 havi illetmény volt, mely az elmúlt évek 
jutalomösszegeit vizsgálva, átlagosnak mondható. A Polgármesteri Hivatal jutalmazására és a 
munkakörökhöz tartozó bérletek megvásárlására fordítható keret 77%-át használták fel, 23%
ot, 30 millió forintot megtakarítottak, amely a pénzmaradványban fog szerepelni. Kiemeit 
figyelmet fordítottak az egész rendszeren belüli arányosságra. Kerületük és Kőbánya 

polgárainak érdekét szolgáló tisztességes és elkötelezett politikát folytatnak, döntéseiket 
felelősen és lelkiismeretesen hozzák, és természetesen vállalják. A nehezebb helyzetben is a 
megoldásra törekszenek, fáradtságot nem ismerve végzik feladataikat, jellemzőerr napi 12-14 
órában hétköznap és hétvégén, ahogy azt a helyzet megköveteli a kitűzött céljaik elérése 
érdekében. Folyamatosan törekszenek a hiteles, nem pedig a szenzációhajhász, felületes 
tájékoztatásra. Az érintetteket az Ön által említett portálorr kívül senki nem kereste, úgy pedig 
nehéz válaszolni, ha a szerkesztőt többszöri telefonhívással sem sikerül elérni. Képviselőtársa 
is megtehette volna, hogy információéhségét nem az internetet böngészve, hanem hiteles 
formából elégíti ki, szívesen válaszolt volna, amennyiben megkeresi. Ú gy persze nehéz, hogy 
a kamerák által közvetített üléseken kívül, keveset van jelen, frakcióvezetői értekezletre, 
önkormányzati rendezvényekre ritkán jár. Úgy véli, mindenkinek joga van mérlegelni, 
eldönteni, hogy kinek, és milyen kérdésben nyilatkozik. Képviselő urat sem akadályozza 
semmi abban, hogy akár önkormányzati, akár főállásból származó keresetét bárhol 
nyilvánosságra hozza, hiszen a Képviselő úr tevékenységéért is jár fizetség. Azt is 
megvizsgálta, hogy Tokody Marcell Gergely 2011-ben a képviselő-testületben, a bizottsági, 
felügyelő bizottsági munkában milyen mértékben, havonta, hány órában vett részt és ezért 
milyen összegű tiszteletdíjat kapott, milyen volt az óradíja. Válaszolt Képviselő úr kérdésére, 
ez alapján számít arra, hogy Képviselő úr a következő testületi ülésig nyilvánosságra hozza az 
önkormányzattól származó jövedelmét jellemző mutatókat. Kéri, válasza elfogadását. 

Tokody Marcell Gergely: Választ nem. PR-t, marketingszöveget, nagy adag önfényezést és 
mellébeszélést kapott, így természetesen nem fogadja el a választ. A vagyonnyilatkozata, amit 
a szünetben fog leadni teljesen nyilvános. Amit az önkormányzattól - bizottsági pótlékokkal 
együtt- bruttó 153 OOO Ft-ot kap, illetve miután a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be felügyelő 
bizottság tagként delegálták, ez bruttó 150 OOO Ft-ot jelent, egyébként dolgozik és kizárólag 
az Ötv. szerinti munkabérkiesést azokon a napokon veszi igénybe, amikor a bizottsági, 
illetőleg képviselő-testületi munkát látja el, aminek a napi mértékét is tudja ismertetni. Ez 
bruttó 13 OOO - 14 OOO Ft. 

ELNÖK: Az SZMSZ értelmében amennyiben a képviselő nem fogadja el az interpellációra 
adott választ, a Képviselő-testületnek kell dönteni a válasz elfogadásáról. Kéri, szavazzanak 
az interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

1/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(13 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tokody 
Marcell Gergelynek a "Jutalom kifizetések" tárgyban benyújtott interpellációjára adott 
polgármesteri választ. 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
A térfigyelő-rendszer 2011. évi tevékenységének értékelése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést? Nem 
kívánja. Köszönti a Rendőrkapitányság képviselőjét 

Fábián Bertold (BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága): Röviden beszámol a térfigyelő
rendszer működéséről. 

Tóth Balázs: Az előterjesztésből látszik, hogy a rablások (nyaklánckitépések) száma majdnem 
a háromszorosára nőtt, és a betörések száma is emelkedett. Azt várnák el, hogy minden egyes 
bűneset tekintetében csökkenést lehessen tapasztalni a kamerákkal összefüggésben. Kérdezi, 
hogy a nyaklánckitépéseknél miért nem sikerült a kamerákkal kedvezőbb eredményt elérni? 

Tokody Marcell Gergely: A nagyobb rendőri jelenlétet hiányolja. 

Radványi Gábor: A térfigyelő-rendszer kiépítésével nagymértékben változott a bűnelkövetés a 
kamerával megfigyelt területeken, viszont a bűnözői körök áttették a tevékenységüket más 
területekre. A nyaklánckitépések olyan helyen valósulnak meg, ahol nincs kamera. A rendszer 
kiépítését folytatni kell a költségvetésben biztosítható határokon belül. 

Varga István: Kérdezi, hogy a térfigyelő-kamerák segítségével mennyi bűnesetet tudtak 
felderíteni? Kérdezi, hogy a szabálysértési bírságból mekkora összeg folyik be, és ebből 
mennyi köszönhető a térfigyelő rendszernek? Kérdezi, hogy a szabálysértésekből befolyó 
összeg kihez kerül? 

Fábián Bertold: A nyaklánckitépések döntő többsége nem a térfigyelő-kamerák által 
megfigyelt területen történik, hanem a villamos- és buszmegállókban, közlekedési 
járműveken, vasútállomás környékén. Sajnos a sértettek nagyon sok esetben nem tudnak jó 
személyleírást adni. Jelenleg az Óhegy a legfertőzöttebb terület. A Körzeti Megbízotti 
Alosztály létszáma nyár óta folyamatosan bővül, Óhegy, Újhegy és a Városközpont 2-fős 
körzeti megbízotti létszámmal rendelkezik. Az előterjesztésben szereplő statisztikában 
kizárólag a térfigyelő-rendszer működési területein elkövetett bűncselekmények 
felderítéseiről számoltak be. A szabálysértési bírság befizetése sok esetben nem történik meg, 
közmunkára módosítják a büntetést. 

ELNÖK: Nagyon fontos a prevencws tevékenység, amelyet a Rendőrkapitányság és a 
Polgármesteri Hivatal is igyekszik elvégezni. Tóth Béla ezredes úr végigjárja a kerület 
idősellátó intézményeit és tájékoztatást tart arról, hogyan kell a lakosságnak viselkednie, hogy 
ne hívják fel a bűnelkövetők figyeimét 
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Révész Máriusz: Hihetetlen költségei vannak a térfigyelő-rendszer kiépítésének és 
működtetésének. Közpénzből eddig l 00 millió forint nagyságrendben költöttek rá. Az 
Újhegyi lakótelepen 70%-kal csökkent a bűncselekmények száma, ez az adat támasztja alá, 
hogy ez olyan beruházás, amit érdemes folytatni. 

Dr. Pap Sándor: Rendőrkapitány úrtól javaslatot kapott rövid-, közép- és hosszú távú 
támogatási formákra, módokra, amelyet az idei költségvetés készítésekor a gazdálkodási 
mozgásterüktől függőerr figyelembe fogják venni. 

ELNÖK: A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

2/2012. (L 19.) KÖKT határozat 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának a térfigyelő-rendszer 2011. évi 
tevékenységéről szóló értékelő jelentését elfogadja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshely pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 
l tartózkodással zárt ülés keretében tárgyalja a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat igazgatói 
álláshely pályázatának elbírálása tárgyú napirendi pontot. 

4. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Élő Norbert: A forrásmegosztással kapcsolatban az a probléma, hogy 300 millió forinttal 
kevesebbet kapnak, a nagyobbik baj, hogy az iparűzési adóbevétel rendkívülimódon csökken. 



10 

Az átengedett személyi jövedelemadó helybemaradó része is sokkal kisebb, emiatt is sokkal 
kevesebbet kapnak a forrásmegosztásbóL Véleménye szerint időben el kellett volna járniuk a 
Parlament felé, amikor észlelték ezeket a számokat. Azért fog tartózkodni a szavazásnál, mert 
jelezni szeretné, hogy nincs jól, hogy kevesebb pénzt kapnak az önkormányzatok bizonyos 
kormányzati intézkedések miatt, másrészt a csökkenő gazdasági növekedés miatt még 
kevesebb bevétele van az önkormányzatoknak, és az átszervezések (iskolák, egészségügy) 
miatt nem tudják, milyen elvonások várhatóak. Véleménye szerint érdemes lenne 
felterjesztéssel élni, hogy ebben az ügyben kérik a Parlament, a Kormány intézkedését. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak a döntési javaslatra. 

5/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
( 13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros 

főpolgármester-helyettesét írásban tájékoztassa. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. január 21. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

5. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Salgótarjáni út- Zách utca-MÁV vasútvonal- Hungária körút 

által határolt területre vonatkozó FSZKT módosítási hatástanulmány 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Élő Norbert: Megnyugtató választszeretne kapni arra vonatkozóan, hogy a beépíthetőséget ez 
a döntés nem növeli. 

ELNÖK: Jól értette Képviselő úr. Nincs több hozzászólásra jelentkezés, a vitát lezárja. Kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatra. 



6/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

ll 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest X. kerület Salgótarj áni út - Zách utca - MÁV vasútvonal - Hungária körút által 
határolt területre vonatkozó FSZKT módosítás tervezetével az l. melléklet szerinti FSZKT 
módosítási hatástanulmányban foglaltak szerint, egyben kezdeményezi Budapest Főváros 
Közgyűlésénél a hatáskörébe tartozó, a távlati vasútfejlesztést lehetővé tevő szabályozási 
elem törlését. (Az 1. melléklet digitális formában a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Határidő: 2012. február 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

6. napirendi pont: 
A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása (a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben a térítési díj és 

a nyersanyagnorma emeléséről, valamint a szolgáltatási díjak módosításáról) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: A frakcióvezetői értekezleten megállapodtak abban - a különböző módosító 
javaslatokat is ismerve -, hogy ezzel a módosítással nem tudják a rendelet elfogadását 
támogatni. Az áfa-rendezésen kívül ebben a pillanatban másról nem szólna a döntésük, ezt 
tartalmazza Jegyző úr módosító javaslata. 

Módosító javaslatok: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 
3/2006. (L 20.) önkormányzati rendelet módosításában - a "2. A bölcsődei szolgáltatások 
díja: a.) a játszócsoport szolgáltatásinak díja nettó 315 Ftlóra" - a 30%-os áremelést 
magasnak tartja, 20%-kal értene egyet (nettó 288Ft/óra). (18/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslatot nem támogatja. 

Marksteinné Molnár Julianna: Levételre javasolja a rendelettervezetet a térítési díjak 
összegének nagymértékű emelése miatt, azzal, hogy a következő ülésre összehasonlító elemző 
adatokkal kerüljön a Képviselő-testület és a bizottságok elé. (18/2. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslatot nem támogatja. 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezethez (a továbbiakban: R.) az alábbi módosító 
javaslatot nyújtja be: A R. 2. §-a, valamint a 2. melléklete elhagyásra kerül, a R. l. melléklet 
l. és 2. pontja helyébe pedig az alábbi l. és 2. pont lép: 
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l. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj a: 
a) a reggeli esetében nettó 60 Ft, 
b) a tízórai esetében nettó 28 Ft, 
c) az ebéd esetében nettó 183 Ft, 
d) az uzsonna esetében nettó 44 Ft, 
e) a napi étkezés összesen nettó 315 Ft. 

2. A bölcsődei szolgáltatások díja: 
a) a játszócsoport szolgáltatásának díja nettó 240Ft/óra, 
b) a sóbadang szolgáltatásainak díja nettó 240 Ft/ óra. (18/3. módosító javaslat). 

A 18/1. és 18/2. módosító javaslatot tevők támogatva a 18/3. módosító javaslatban 
foglaltakat, visszavonják módosító javaslataikat. 

Somlyódy Csaba: Az áfa-emelés a Parlamenttől származik, akik döntése alapján nettóban 
nem, de bruttó összegben változni fog a térítési díj. 

Tokody Marcell Gergely: Az áfa-emelés következtében az emberek a bőrükön fogják érezni a 
folyamatos áremelkedéseket, amelyeket áthárítanak rájuk. Nagyon sajnálja, hogy amikor a 
felterjesztési jog gyakorlását kérte, akkor a képviselők meghátráltak. Az elmondottak alapján 
nem tudja támogatni az előterjesztést. 

Élő Norbert: A választópolgároknak mondja, mert sajnos a FIDESZ nem érti meg, hogy egy 
gazdaságpolitikának vannak következményei, és ha azt mondják, hogy nincs megszorítás, de 
2%-kal megemelik az áfát, az konkrétan 2%-kal megemeli az árakat. Kéri FIDESZ-es 
képviselőtársait, hogy ne szavazzák meg az előterjesztést és 2%-kal csökkentsék a nettó 
összeget, hogy ugyanazon a szinten maradjon az ár. Kéri, szavaztassorr Polgármester úr a 
módosító j avaslatára. 

Élő Norbert: A 18/3. számú módosító javaslatban szereplő összegek áfával növelt összegéből 
további 2%-os csökkentést javasol elfogadásra. (18/4. módosító javaslat). 

Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslatot nem támogatja. 

Révész Máriusz: Üdvözli a frakcióvezetői megállapodást. Az előterjesztésben jelentős 10%
os áremelésre vonatkozó javaslat volt, a FIDESZ frakció sem szeretne ilyen mértékű 
áremeléstajelen helyzetben. Kétségkívül az áfa-változás be fog következni. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Az Országos Élelmezéstudományi Intézet szeptemberi ajánlásában 
az szerepel, hogy a bölcsődei ételmennyiségeket a hús és a zöldségek tekintetében 
másfélszeresére kell emelni. Az ÁNTSZ ellenőrizni fogja az ételek tápanyagtartalmát, 
szénhidrát tartalmát stb. 2007 óta nem volt normaemelés, tudják, hogy öt év alatt ugyanazon 
az áron, ugyanazokat az egészséges tápanyagokat nem lehet beszerezni. A normaemelés 39 
Ft-ot jelent. 
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ELNÖK: Meg kell vizsgálniuk, hogy a norma a jelen körűlmények között milyen étkezésre 
biztosít fedezetet. Az elkövetkező képviselő-testületi ülésig biztosan ezzel fognak foglalkozni. 
Az iskoláknál is 2003 óta nem volt normarendezés, és bizony az akkor megállapított összegek 
már messze nem biztosítanak elégséges fedezetet ahhoz, hogy megfelelő minőségű étkeztetést 
tudj anak biztosítani. 

Élő Norbert: Aki bölcsődébe adja a gyermekét az kényszerből teszi, és az önkormányzatnak a 
saját költségvetésében van lehetősége eldönteni, hogy a keretösszeget mire költi. Jégpályát 
épít belőle, a Törekvés Sportegyesületet támogatja, vagy a bölcsődei étkeztetést. Nagyon 
helyes, hogy nem emelik meg az összeget 10%-kal, de úgy gondolja, hogy még ezt a 2%-ot se 
emeljék. Az oktatásra, a gyerekekre, a bölcsődére, az óvadára igenis kiemelten költsön az 
Önkormányzat. Ez a 2% nem akkora összeg, segítenének is, és még jobb ellátást is fognak 
kapni a gyerekek, ha a normarendezés úgy történik meg, ahogy kell. Azt kell eldönteni, hogy 
akarják-e a bölcsődébe járó gyerekek szüleit támogatui vagy sem, rászorulnak-e erre a 
támogatásra vagy nem, ezt mindenkinek magának kell eldönteni. 

ELNÖK: A Képviselő-testületben van egy felelős párt, amely megpróbál rendszerben 
gondolkodni. Egy önkormányzat működésében egy rendszerben helye van a jégpályának, a 
bölcsődei ellátásnak, az iskolai nevelésnek, oktatásnak, közművelődésnek és mindegyikre kell 
valamennyit biztosítani a felosztható pénzből. A Kőbányai Önkormányzat a bölcsődei 
ellátásban kiemelkedő szerepet vállal, Kőbányánál kétszer nagyobb XI. kerületben 
ugyanannyi bölcsőde működik. 

Révész Máriusz: Kőbányán minden gyereknek tudnak óvodai ellátást biztosítani, ez a budai 
kerületek többségében nincs így. Annyi bölcsődei férőhelyet tartanak fenn jelentős 
önkormányzati támogatásból, mint a XI. kerület, ahol a lakosság száma kétszer annyi. Kár 
olyan dolgokban vitázni, amelyben egyébként egyetértés van. Ha elfogadnák Élő Norbert 
képviselő úr javaslatát, az azt jelentené, hogy nettó értékben csökkentenék a nyersanyag 
normát, ami valószínűleg a szolgáltatás színvonalának rovására menne. 

ELNÖK: 486 OOO Ft a bölcsődei normatíva jelen pillanatban, egy bölcsődei férőhely az 
önkormányzatnak egy évben kb. 1,1 millió forintba kerül. Minden egyes bölcsődés gyermek 
nevelésemellé az önkormányzat több mint 500 OOO Ft-ot tesz hozzá évente. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Hangsúlyozza, hogy nem, mint frakcióvezető szól hozzá a 
témához. A 27%-os áfáról, ami Európa legmagasabb áfája, megvan a véleménye. A Népjóléti 
Bizottság ülésén a 10%-ot is sokallta, a 30%-ot pedig különösen, ezért nagyon örül annak, 
hogy a rendelet úgy módosult a nettó összegek változatlanok maradnak, nem emelik az árakat. 
A maga részéről ezt támogatui fogja. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr javaslatára. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 8 
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el a gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézményekről szóló 3/2006. (I 20.) önkormányzati rendelettervezethez benyújtott 18/4. 
számú módositó javaslatot. 

ELNÖK: Szavazzanak a rendeletalkotási j avaslatra Jegyző úr módosító javaslataival együtt. 

Ren deletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással - az előterjesztés l. mellékletében foglaltak és a 18/3. számú 
módosító javaslat szerint - megalkotja a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről 
szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

7. napirendi pont: 
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 

módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a nevelési
oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési 
díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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



7/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék alapító okiratát a határozat l. melléklete szerint módosítja, és a 
határozat 2. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Tervtanács 2011. évi munkájáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
3 tartózkodással a Kőbányai Tervtanács 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

10. napirendi pont: 
A Törekvés Művelődési Központnak 2011. évben nyújtott támogatás elszámolása és 

szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Köszönti Vizi Tibor urat,a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ 
Kulturális - Szabadidő Egyesület elnökét. Kérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést? 

Vizi Tibor: Megköszöni az elmúlt évi 17 millió forintos támogatást, e nélkül nem működött 
volna a Művelődési Központ Sikerült minden csoportot működtetniük, de rendkívül nehéz 
évet zártak. Reméli, hogy ebben az évben is hasonló támogatást kaphatnak az 
ÖnkormányzattóL 

Tokody Marcell Gergely: Köszönetét fejezi ki a Törekvés Művelődési Központ 
munkatársainak a végzett munkájukért. Arra bíztat mindenkit, hogy támogassa a beszámolót. 

Révész Máriusz: Ha ár-érték arányban nézik, könnyen lehet, hogy az egész országban nincs 
olyan művelődési ház, amely hasonló eredményeket tudna felmutatni, ilyen támogatással, 
mint a Törekvés Művelődési Központ Ez annak köszönhető, hogy az itt dolgozók 
minimálbérért hajlandóak dolgozni, programokat szervezni, nyáron kifestik a Művelődési 
Házat. Gratulál mindenkinek a végzett munkához. Ha azt akarják, hogy a Művelődési Ház a 
jövőben is működjön, szükséges lesz az Önkormányzat támogatása. 
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ELNÖK: Nagyon nehéz körűlmények között végeznek nagyon nehéz munkát a Művelődési 
Központban dolgozók, amit csak megköszönni lehet a kőbányai polgárok nevében. 
Amennyiben több észrevétel nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

8/2012. (I. 19.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Művelődési Központnak nyújtott 19 millió forint támogatásáról szóló elszámolást és szakmai 
beszámolót elfogadja. 

ll. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII., X., XIV-XVII. kerületi régiójának 2011. évben 

juttatott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

9/2012. (I. 19.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár VII., X., XIV -XVII. kerületi régiójának nyújtott 2 millió forint támogatásról 
szóló elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A bizottsági üléseken elhangzott pontosításokat mindenki megkapta. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri, szavazzanak a javaslatra. 

Módosító javaslat: 

Gál Judit: Javasolja, hogy a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola esetén a pályázati felhívásban "A pályázat benyújtásának módja"-nál a 
munkakör megnevezésénél "óvodavezető" szövegrész helyett "iskolaigazgató" szerepeljen. 
(7/1. számú módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 7/1. szám ú módosító javaslatot. 



1012012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat l. 
melléklete szerinti tartalommal 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig határozott időre 
kiírja a Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) vezetői tevékenységének 
ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, továbbá Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - 7/1. számú 
módosító javaslattal-a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 2012. augusztus l-jétől 
2017. július 31-éig határozott időre kiírja a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32.) vezetői tevékenységének 
ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, továbbá Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. (A pályázati felhívások, a 
határozat részeként a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. január 31. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

13. napirendi pont: 
Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről és 2012 januárjától új kérdőív 

használatáról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Javasolja, menjenek ki közösen, nézzék meg milyen a közétkeztetés egy-egy 
intézményben. Sajnos úgy látja, hogy romlott a helyzet. Javasolja, hogy a kérdőívek 

elektronikusan legyenek a rendszer részei, illetve a menza-üzenőfüzeteket is lehetne 
valamilyen elektronikus módon rögzíteni. 

ELNÖK: Ha áttanulmányozzák az értékelő lapokat látszik, hogy megjelennek panaszok, nem 
éri el a húszat a számuk, miközben naponta több ezer adag ételt szállít az étkeztető cég. Azt 
gondolja, hogy ezeket a panaszokat a helyükön kell kezelni. Minden képviselő a saját 
körzetében tud az intézményekben tájékozódni. A rendszert folyamatosan kell finomítani. Két 
dolgot persze nem szabad összekeverni, az étkezési térítési díjak beszedésének kérdését, 
illetve az étkezés minőségének kérdését. 
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Gál Judit: Mindenképpen nagy előrelépésnek tartja, hogy havonként készül értékelés. A 
kérdőíven is folyamatosan lehet változtatni. Hihetetlen szubjektív dologról van szó. 
Véleményeszerint közel nem olyan tragikus a helyzet, mint ahogy sokan gondolják. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő megállapításokkal kapcsolatban 
milyen intézkedéseket tesznek? Ha nem igazak az állítások, akkor legközelebb ne írják le. 

ELNÖK: Az értékelés mindig szubjektív lesz. Bizonyos dolgokat lehet objektív módon mémi, 
például pontosan érkezett az étel, elegendő volt-e a mennyiség, az, hogy ízlik vagy nem, az 
teljesen szubjektív. Megfogalmazzák, hogy a só csökkentésével íztelenebbé vált az étel, 
csökkenteni kellett a sótartalmat egy új előírás értelmében. Egy ilyen anyagból olyan 
messzemenő következtetést levonni, hogy tragikus a helyzet, azt gondolja nem helyes. 

Révész Máriusz: Tovább kívánják fejleszteni a rendszert, szarosabb visszajelzést kívánnak 
kapni havonta, amely jótékonyan fog hatni a közétkeztetés színvonalára. Van kritika, de azért, 
ha megnézik az adatokat, nem az szerepel, hogy elfogadhatatlan a minőség, hanem jó közepes 
minőségűre értékelték az iskolák, óvodák az étkeztetés színvonalát. 

Élő Norbert: Az előterjesztésben nagyon súlyos megállapítások szerepelnek, kérdezi, hogy 
kivizsgálták-e ezeket, történt-e intézkedés? Hiányolja az anyagból, hogy mit tett az 
Önkormányzat a probléma megoldása érdekében. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólásra jelentkező. A tájékoztató elfogadásáról nem szavaz a 
Képviselő-testület. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. januártól 
alkalmazandó új kérdőívről és a közétkeztetés színvonalának értékeléséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 

történő beolvadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Tokody Marcell Gergely: Javasolta, ha beolvad az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő a 
Sportközpontba, akkor foglalják bele a határozatba, hogy a szolgáltatás színvonala nem 
csökken. A bizottsági ülésen azt a választ kapta, hogy erre nincs szükség, hiszen nincs ilyen 
szándék. Fenntartotta a módosító javaslatát, Radványi Gábor úr pedig kinyilvánította, hogy 
nem támogatja a módosító javaslatot. Ha nincs ilyen szándék, akkor miért nem támogatták a 
javaslatát? Az uszoda szomszédságában fog épülni egy Aquapark, amely sok érdekes kérdést 
vet fel, hiszen adott esetben konkurenciaként jelenik meg. Ha az uszodát beintegrálják a 
Sportközpontba, sokkal könnyebb leamortizálni, megszüntetni. 

ELNÖK: Határozatba azt érdemes foglalni, amit utána végre lehet hajtani. Az ilyen típusú 
javaslatok határozatba foglalásának sok értelme nincs, ezért nem támogatta vélhetően 

Alpolgármester úr. Képviselő úrnak jogában áll minden önkormányzati ügyről felvilágosítást, 
tájékoztatást kémi, előzményekbe, iratokba betekinteni. Ha igényli, akkor az Aquapark 
ügyében is az önkormányzatnál fellehető összes iratot megismerheti, amelyek közel egy 
évtizedes múltra tekintenek vissza. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A bizottsági üléseken is kifejtette az aggályát. El kell mondja, 
hogy a feltett kérdéseire - amelyek teljes méctékben hiányoznak az előterjesztésből -
bizottsági elnök úr választ adott. Az előterjesztés legnagyobb hibája, hogy a hatásvizsgálat 
című rész semmilyen érdemi információt nem tartalmaz. Nem derül ki az előterjesztésből, 
hogy mennyivel fog az összevonás várhatóan kevesebbe kerülni, csökkenni fog-e a létszám, 
ha igen, várhatóan mennyivel? Jelen pillanatban is komoly ambivalenciája van a kérdéskörrel 
kapcsolatban, éppen ezért a módosító javaslatot támogatja, de az anyaggal kapcsolatban 
tartózkodni fog. 

Radványi Gábor: Tokody Marcell Gergely módosító javaslatát a bizottság elfogadta. 

Tokody Marcell Gergely: Elmondta, hogy mit gondol az ügyről, és voltak kérdései, amelyre 
nem kapott választ. Folyamatosan pökhendi és arrogáns módon nyilvánulnak meg, 
szégyelljék magukat. 

ELNÖK: Rendre utasítja Tokody Marcell Gergely képviselő urat. 

Révész Máriusz: Az Aquaparknak és az Uszodának semmi köze nincs egymáshoz. Az Uszoda 
döntően arról szól, hogy a gyerekek megtanuljanak úszni, erre négy testnevelőt tartanak. 
Sehol nem vetődött fel, hogy ebből ki akarnak lépni. Az Aquaprkban nem folyik úszásoktatás, 
az vízi vidámpark. Senki szolgáltatáscsökkenést nem vetett fel. Amelyik kerületben 
Sportközpont működik, a döntő többségükben a sportközpontok alá rendezték a 
sportlétesítményeket. Ezt megcsinálták a művelődési házak területén is. A sportkoncepcióban 
is az szerepelt, hogy a sportközpont alá szeretnék besorolni a sporttevékenységeket végző 
intézményeket. 
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Azt is rnegvizsgálták, hogy a KÖSZI-ben és az iskolákban rnűködő tanuszodákat nem lenne-e 
érdemes a sportközpont alá rendezni, arra jutottak, hogy ezek annyira szorosan kötődnek az 
iskolákhoz, illetve a KÖSZI-hez, hogy valószínűleg többet veszítenének, rnint arnennyit 
nyerni tudnának a rendszer rnűködésén. V él eménye szerint Tokod y Marcell Gergely 
képviselő úr javaslata támogatható. 

ELNÖK: A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak arra, hogy Tokody Marcell Gergely képviselő úr 
rnódosító javaslatát befogadja-e a Képviselő-testület. 

Módosító javaslat: 

Tokody Marcell: Módosító javaslata, hogy az l. határozati j avaslatba foglalják bele, hogy az 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, rnint külön intézmény rnegszűnik, és a szolgáltatási színvonal 
csökkenése nélkül olvad be a Kőbányai Sportközpontba, rnint jogutód intézménybe. (224/1. 
számú módosító javaslat) 

Radványi Gábor: Nem támogatja a 224/1. szárnú rnódosító javaslatot. 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 6 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással "A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba történő beolvadásáról" szóló előterjesztés 224/1. 
számú módosító javaslatát nem támogatja. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

11/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(14 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt 2012. március 31-én jogutóddal rnegszünteti, 
és beolvad a Kőbányai Sportközpontba rnint jogutód intézménybe. 
2. A Képviselő-testülete a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
átalakításának ütemtervét az alábbiak szerint állapítja meg. 

a) A rnegszüntető okirat és az átalakító okirat elkészítésének határideje 2012. január 31. 
b) Az intézmények leltárának elkészítése és az átadás-átvétel lebonyolításának határideje 

2012. március 31. 
c) A beolvadó intézményben dolgozók kinevezésének rnódosítása, egyéb rnunkaügyi 

iratok felülvizsgálatának határideje 2012. április Ol. 
d) A jogutód intézmény dokumentumai átdolgozásának határideje 2012. május 31. 

3. A Képviselő-testülete felkéri a polgárrnestert, hogy készíttesse el a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő rnegszüntető okiratát és a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratának rnódosítását. 
Határidő: 2012. január 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

15. napirendi pont: 
A Leonardo Projekt 2011. novemberi ellenőrzése, a következő félév feladatai, valamint a 

2012-2013-as év pályázati lehetősége 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Révész Máriusz képviselő úr módosító javaslatot tett, melyet minden képviselő 
megkapott. 

Módosító javaslat: 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Javasolja, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa ki a 
szándékát, miszerint továbbra is részt kíván venni a Leonardo porjekthen és vállalja a 
wolverhamptoni angol asszisztensek fogadását. (230/1. számú módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 230/1. számú módosító javaslatot. 

Gál Judit: Kéri, hogy amikor megérkeznek az angol asszisztensek, akkor kerüljön sor olyan 
találkozóra, amelyet a projekt indításakor tartottak, és akkor kerüljön sor a szerződések 
aláírására, valamint a féléves program kiemeit eseményeinek ismertetésére. 

ELNÖK: Kéri Jegyző urat, hogy a következő alkalommal Képviselő asszony által ismertetett 
módon kerüljön megszervezésre az angol asszisztensekkel a programindítás. Kéri, 
szavazzanak a módosító j avaslatra és a tájékoztató tudomásulvételére. Többen jelezték, hogy 
nem kapták meg a módosító javaslatot, ezért ismerteti. Elnök úr módosító javaslata, hogy a 
képviselő-testület nyilvánítsa ki a szándékát, miszerint továbbra is részt kíván venni a 
Leonardo projektben és vállalja a wolverhamptoni angol asszisztensek fogadását. Kéri, 
szavazzanak a j avas latra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo Projekt 
2011. novemberi ellenőrzéséről, a következő félév feladatairól, valamint a 2012-2013-as év 
pályázati lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

12/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy továbbra is részt kíván venni a Leonardo projektben, vállalva a 
wolverhamptoni angol asszisztensek fogadását. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. (hrsz.: 42309/27) szám alatti helyiség 

raktározási célú, ingyenes használatának biztosítása a Szabó Ervin Könyvtár 3. számú 
régiója (X. kerületi kirendeltség) részére 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

13/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám alatti KMB iroda melletti 290 m2 

alapterületű helyiséget- a Budapest X. kerület, Szent László tér 7-14. szám alatt található 
könyvtár felújításához kapcsolódóarr - 2012. január 23. napjától 2012. június 30. napjáig a 
Fő városi Szabó Ervin Könyvtár 3. szám ú régió (ll 04 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
részére használatba adja raktározás céljára. 

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a 
használó köteles megfizetni. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. január 23. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség állatorvosi hivatal céljára történő hasznosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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



14/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 14/a (hrsz.: 42309/34) szám alatti 52 m2 alapterületű helyiséget- a 
Budapest X. kerület, Hölgy utca 21. szám alatti állatorvosi rendelő helyiség helyett- 2012. 
február l-jétől a kerületi állatorvosi hivatal részére használatba adja határozatlan időre 
állatorvosi rendelő és iroda céljára. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
az Önkormányzat fizeti meg. 
Határidő: 2012. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

18. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról rendelkező 978/2011. 

(XI. 17.) KÖKT határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Somlyódy Csaba képviselő úrnak volt módosító javaslata, hogy a képviselő-testület 
terveztesse be ezt az összeget a 2012. évi költségvetésébe. 

Módosító javaslat: 

Somlyódy Csaba: A Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy az így fennmaradó l OOO OOO 
Ft-ot "Egyházközségek támogatása" megnevezéssel terveztesse be a költségvetésbe. (37/1. 
módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 37/1. számú módosító javaslatot. 

Dr. Pap Sándor: Felhívja a figyelmet, hogy ennél jelentősebb összeg állt minden évben 
rendelkezésre az egyházak számára, reményei szerint rendelkezésre fog állni idén is. Kéri, 
hogy ne kezdjenek elkülönköltségvetési sorokat generálni, a költségvetés készítése során az 
egyházaknak módjuk lesz az önkormányzat segítségét kémi bizonyos kérdésekben. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a módosító javaslatra. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja a Budapest-Kőbányai Református 
Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. (XI 17.) KÖKT határozat visszavonásáról szóló 
37. számú előterjesztést a 37/1. számú módosító javaslatát. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

15/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. (XI. 17.) határozatát 
visszavonja. 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

19. napirendi pont: 
A WolfPolgárőr Egyesület 2011. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztésben az a mondat szerepel, hogy "bizonyos 
esetekről a nyilvánosság előtt a jogszabályban előírtak miatt nem számolhatok be, de az 
illetékes személyek tájékoztatva lettek". Ez meglehetősen sajátos, a polgárőrség nem hatóság, 
amiről a képviselők, és a lakosság nem tudhat, arról a polgárőrség sem tudhat. 

ELNÖK: A múltkor képviselő-testület elé került beszámolóban bennragadt egy sor, amely 
később kiváltott egy vitát, vélhetőerr ez indukálta ezt a megjegyzést. Nincs több hozzászólás, 
kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

16/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület Wolf 
Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. IV. 
negyedéves tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 
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20. napirendi pont: 
Az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötend ő együttműködési megállapodás, és a Budapest 

X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az Alfa Polgárőr Egyesület az Önkormányzattól nem kér támogatást, és a 
Rendőrséggel megkötötte az együttműködési megállapadását 

Tóth Balázs: Véleménye szerint az is támogatásnak minősül, ha valakinek a rezsiköltségét 
fizetik. Akkor lehet célszerűen ilyen kérdésekben állást foglalniuk, ha látnak is valamilyen 
anyagot, hogy mit végzett. 

ELNÖK: Negyedéves elszámolásban vannak a másik egyesülettel is, véleményeszerint ez az 
időszak bőven elegendő, havi szinten a Képviselő-testületnek ezzel a kérdéssel nem kell 
foglalkozni. Ha helyiséget biztosítanak a működéshez, az is a támogatás egy formája. 

Marksteinné Molnár Julianna: A Száva utca, Üllői út környékén az "örömlányok" elég nagy 
problémát jelentenek, és amióta az Alfa Polgárőrség rendszeresen járőrözik a terület 
biztonsága jelentősen megnőtt. Javasolja, hogy az eredeti javaslatot támogassa a Képviselő
testület. 

Dr. Pap Sándor: Mi az oka annak, hogy ilyen módon osztották meg a rezsiköltséget, vagyis a 
fűtést az önkormányzat, a víz, és villanyköltségéta polgárőrség viseli? Ha a megállapodásban 
szerepel, hogy az Önkormányzat a költségvetés függvényében támogatja az Egyesületet, 
akkor erre miért van szükség? 

Marksteinné Molnár Julianna: Az Egyesület ezt a támogatást kérte. Véleménye szerint egy 
egyesületet olyan mértékben szükséges támogatni, amire a kérelmük vonatkozik. 

Dr. Pap Sándor: Az Egyesület valamennyi támogatási igényét évente, az együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatakor kell áttekinteni, és ha a költségvetési lehetőségük lehetővé 
teszi. Jelenleg a rezsiköltség átvállalását nem javasolja, mert az önkormányzati 
kötelezettségvállalások olyan fajta szétaprózódását jelenti, amely egy idő után 
áttekinthetetlenné fog válni. Hangsúlyozza, nem a Polgárőr Egyesület támogatása ellen van 
kifogása, hanem az ellen, hogy egyes határozatokban 20-30-50 ezer forintonként vállaljanak 
kötelezettségeket A költségvetés tárgyalásakor el fognak jutni a pénzeszköz átadásokig, ott a 
kérdést újra megvizsgálják 
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ELNÖK: A vitát lezárja. A Gazdasági Bizottság módosító javaslatai a következőkre terjednek 
ki: Az Alfa Polgárőr Egyesület köteles negyedévente írásos jelentést készíteni a 
tevékenységéről a Képviselő-testületnek, a helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra 
azzal, hogy a helyiség közüzemi díját a használó köteles megfizetni. Kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra a bizottság módosító javaslataival együtt. 

Módosító javaslat: 

Agócs Zsolt bizottsági elnök: Javasolja, hogy a helyiség térítésmentes használatra kerüljön 
átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Kéri, hogy az 
ALFA Polgárőr Egyesület negyedévente készítsen beszámolót munkájáról. (31/1. módosító 
javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

Élő Norbert: Kéri, gondolja meg a Képviselő-testület, hogy akarja-e támogatni a 
polgárőrséget, mert fontos azon a területen, és akkor adjanak neki közüzemi-díj fizetési 
mentességet is. Ha nem akarják támogatni, akkor bérleti-díj fizetési mentességet se adjanak. 

ELNÖK: V él eménye szerint jól működő polgárőr egyesületekre szükség van. Az Alfa 
Polgárőr Egyesület felmérte, hogy mi a teherbíró képessége, azt kérték, hogy térítésmentesen 
adjon az Önkormányzat helyiséget, illetve a távfűtés kivételével a rezsiköltséget is vállalták 
volna. Ha a Képviselő-testület azt a döntést hozza, hogy a távhő-díjat is az Egyesületre terheli, 
akkor le kell ülni újra tárgyalni, hogy ezt elbírják-e. A maga részről nem ért egyet a 
Gazdasági Bizottság módosító javaslatával. 

Radványi Gábor: A polgárőr egyesület semmilyen pénzbeli támogatást nem kér, 
megköszönik, ha az Önkormányzat biztosít számukra egy helyiséget, ezen kívül, ha lehetőség 
van rá, nagyon örülnének, ha a rezsiköltséget is biztosítaná az Önkormányzat. Javasolja, hogy 
a költségvetés elfogadásáig biztosítsák az Egyesület számára a rezsiköltséget, és a 
költségvetés elfogadásánál eldöntik, hogy átvállalják-e tovább a rezsiköltséget 

Dr. Pap Sándor: Felhívja a figyelmet, hogy egy hónapon belül elfogadja a Képviselő-testület a 
költségvetést. Kéri, hogy ezt az egy hónapot várják meg. 

Agócs Zsolt: Alpolgármester úr javaslatát támogatja. Egy év múlva döntsenek arról, hogy 
milyen támogatást adnak még az Egyesületnek. 

Tokody Marcell Gergely: Korábban is javasolta, hogy nézzenek meg több polgárőr 

szervezetet, melyik, mit tud nyújtani, versenyezzenek, és a szerint ítéljék meg, hogy melyik 
méltó az Önkormányzat támogatására. 
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Marksteinné Molnár Julianna: A polgárőr szervezetek nem úgy működnek, hogy 
versenyeztetik őket. Valamennyi Kőbányán megalakult polgárőr egyesület a saját 
lehetőségein belül tesz azért, hogy a közbiztonság javuljon. A lehetőségeikhez mérten, 
megfelelő módon javasolja támogatui az egyesületeket. Alpolgármester úr javaslata teljes 
méctékben elfogadható. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a Gazdasági Bizottság módosító javaslatára. 

17/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, l ellenszavazattaO 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
közrendjének és közbiztonságának védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének javítása 
céljából az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint 2012. március l-jével, határozatlan 
időre Együttműködési megállapodást köt az ALFA Polgárőr Egyesülettel (1102 Budapest, 
Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, 
képviseli: Kőrösi Csaba elnök). 

2. Az ALFA Polgárőr Egyesület köteles negyedévente írásos jelentést készíteni 
tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2012. március l. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Jogi Csoport 

18/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 134. szám alatti, 3 8315/73/A/2 helyrajzi szám ú, 161 m2 alapterületű 
társasházi albetétű (ebből 97m2 helyiség+ 64m2 pince) nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
az ALFA Polgárőr Egyesület (1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette a 
Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, képviseli: Kőrösi Csaba elnök) részére 2012. 
március l-jétől határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja 
iroda céljára. 

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a 
használó köteles megfizetni. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. március l. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
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21. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 

munkatervének módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A KKB-n született módosító javaslat, hogy a lakásrendeletet tegyék át február 23-
ára, remélik, addigra elkészül. Jelzi, hogy a munkatervet további módosításra a Képviselő
testület elé fogják terjeszteni. Folyik a tavaly év végén elfogadott jogszabályok feldolgozása, 
biztosan találni fognak olyan feladatot, amelyet a munkatervbe praktikus beilleszteni. Új 
köznevelési, új önkormányzati törvény van, ezeket célszerű a munkatervbe illeszteni. Nincs 
hozzászólásraj elentkezés. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) A Pénzügyi Bizottság is fogalmazott meg módosító 
javaslatot, kérdezi, hogy ezzel együtt fog szavazni a Képviselő-testület? 

ELNÖK: Igen. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

Módosító javaslat: 

Marksteinné Molnár Julianna: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 
lakásrendeletéről szóló előterjesztés napirendre tűzését tegye át a február 23-ai ülésére. (26/1. 
módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 36/1. számú módosító javaslatot. 

19/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1021/2011. 
(XII. 15.) KÖKT határozatával jóváhagyott 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 

l. A 2012. január 19-ei ülés munkaterve az alábbi 13., 14. és 15. ponttal egészül ki: 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervének módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: ajegyző 

14. Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről és 2012 januárjától új kérdőív 
használatáró l 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil 
Csoport vezetője 
KOS GB 
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2. A 2012. február 23-ai ülés munkaterve az alábbi 16. ponttal egészül ki: 

16. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati 
rendelet 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB GB 

17. Kőbánya épített és természeti környezetének átfogó vizsgálatáról szóló jelentés a 
jelenlegi védettség tekintetében 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezető j e 
KKB 

3. A 2012. március 22-ei ülés munkaterve az alábbi 23-27. pontokkal egészül ki: 

23. A BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ működési tapasztalatai 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
az intézményvezető 

A tárgyban érintett bizottság: NB 

24. Garázskoncepció 2. ütem 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

25. Földutak megszüntetése érdekében pályázati lehetőségek igénybevétele 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

26. Illemhelyek létesítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

27. Integrált V árasfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 
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4. A 2012. április 19-ei ülés munkaterve az alábbi 26-29. pontokkal egészül ki: 

26. Kerékpárút-fejlesztés- kerékpárbarát útvonal 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

27. Értékvédelmi rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

28. Utcanévtáblák felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
KKB 

29. Természetvédelmi értékek felmérése 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

5. A 2012. május 17-ei ülés munkaterve az alábbi 19. és 20. ponttal egészül ki: 

17. Parkolási koncepció 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

18. Rendeletalkotás a fizetőparkoló-övezet kialakításáról 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. A 2012. június 21-ei ülés munkaterve az alábbi 17-22. pontokkal egészül ki: 

17. Átfogó stratégia helyi védettség 
környezete tekintetében 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

kezdeményezésére Kőbánya épített és természeti 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
KKB 



18. Kőbánya városi tanterve 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

19. Pavilonkoncepció 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

20. Az ebadó bevezetése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
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a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil 
Csoport vezetője 
KOS 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

a jegyző 
a Hatósági Iroda vezető j e 
KKB 

22. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-II. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. A tájékoztatóról nem hoz határozatot a Képviselő-testület. 

Élő Norbert: Tavaly még 3 milliárd forint betéte volt az Önkormányzatnak, most a 
nyitóegyenleg l 871 OOO OOO Ft, körülbelül 1,1 milliárd forint betét elpárolgott. Nem 
feltételezi, hogy bármi gond lenne ezzel, csak az volt az ígéret, hogy a betétállományuk nem 
csökken. Másik nagy gondja, hogy február végére már csak 628 OOO OOO Ft marad. Tavaly 
már volt arról szó, hogy I-XII. havi likviditási helyzetet is fognak látni, most megint csak két 
hónapot látnak előre. Kéri, legközelebb, ha ezek előkerülnek, hosszabb kitekintés legyen, 
másrészt a következő testületi ülésre számoljanak be a betétállomány alakulásáról. 

Révész Máriusz: Talán Élő Norbert úr is megszavazta, hogy 600 millió forint értékben 
vegyenek telket. Ha ezt az összeget hozzáadja a tavalyi évi összeghez, láthatja, hogy nem 
állnak semmivel sem rosszabbul, mint tavaly. Soha ilyen mértékben ingatlan felújításokra 
pénzt nem költöttek, mint az elmúlt évben. V él eménye szerint felelős gazdálkodás történt az 
elmúlt évben. Hallott egy statisztikát, hogy a Kőbányai Önkormányzat anyagi helyzetét 
tekintve a három legjobb budapesti kerület között áll. 

Somlyódy Csaba: Ez örvendetes is, de hozzáteszi nem sok olyan fővárosi kerület van, amely 3 
milliárd forinttal fordult a 20 l O-es választáskor. 
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Élő Norbert: Ha a 3 milliárd forint betétből eltűnik 1,1 milliárd forint és abból 600 millió 
forintért vesznek telket, akkor 500 millió forint még nincs meg. Az lett volna a lényeg, hogy a 
telket nem a betétből veszik, hanem az eladott ingatlanokból befolyó összegből. Azt is lehet 
mondani, hogy az iskolákra vagy a bölcsődékre költötték ezt az összeget. Ezt az elszámolást 
kérte. Ha fenntartják ezt az l, l milliárd forint csökkenést, hitel felvételére lesznek 
kényszerítve. Örül annak, hogy volt 3 milliárd forint betéte az Önkormányzatnak, de azt 
szeretné, ha 2014-ben is lenne 3 milliárd forint betét. 

Dr. Pap Sándor: Igyekszik szakmai választ adni. Nem 3 milliárd forinttal fordultak tavaly, 
hanem 2,3 milliárd forinttal. Ehhez képest most lett l ,9 milliárd forint, készséggel elismeri, 
hogy 400 millió forintos csökkenés történt. Márciusban be fognak jönni az adóbevételek, 
tehát továbbra sem lesz szükségük folyószámla hitelre. 2010-ben 400 millió forint több 
likvidtőkével fordultak, amiből elvégeztek 468 millió forint beruházást. Ha ezt a kettőt 

összeadja 868 millió forint. Az idei évben csak a pénzügyi teljesítése a beruházási táblának 
meghaladta az l ,3 milliárd forintot, ezen felül 570 millió forintért történt egy telekvásárlás. 
Ha csak ezt a kettőt összeadja és a kisebb módosító tényezőket nem nézi, az l 870 OOO OOO Ft, 
ez l milliárd forint többlet, amivel jobban gazdálkodnak. 

Élő Norbert: Ehhez csak annyit fűz hozzá, hogy a 3 milliárd forint több mint az 1,8 milliárd 
forint. 

ELNÖK: Határozathozatalnak nincs helye, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I-II havi 
várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

23. napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő-módosításra javasolt és a 

folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

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. 



20/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzattal közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyában 2003. október 7. napján 
kötött megállapodás módosításáról szóló 984/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat végrehajtási 
határidejét 2012. március 30-ára módosítja. 

21/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 993/2011. (XII. 
15.) KÖKT határozatban szereplő konkrét Kőbányai LÉLEK Program, a hajléktalanokkal 
kötendő megállapodás alapelveinek és a Lélekház házirendjének elkészítési határidejét 2012. 
március 22-ére módosítja. 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

24. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Előterjesztőként nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagat 2010-ben 
megszületett az a döntése az önkormányzatnak, amely előre vetítette, hogy a csökkenő 
gyermeklétszám miatt a belvárosi térségben az iskolák működését át kívánja szervezni. Az a 
döntés akkor azt vetítette előre, hogy 2013-ban kell sor kerüljön az átköltözésre, addig kell 
elvégezniük a felújítást. A számok azonban azt mutatják, hogy olyan méctékben csökken a 
Kápolna téren ellátandó gyermekek száma, semmi nem indokolja, hogy hosszú távon még 
mindig két épületet tartsanak fenn. A Kápolna téri nagy épület üres, oda ebédelni járnak a 
gyerekek és uszodába, ugyanakkor költségek jelentkeznek. Már ebben az évben sem érdemes 
ezeket a költségeket fenntartani, amennyiben más utat tudnak találni, ezért született a javaslat. 
Minél előbb hozzá kell kezdeni a Kápolna téri épület rendbehozatalához, hogy a következő 
évet ott tudja kezdeni az iskola. Reményeik szerint ez a felújítás minőségi változást hozhat, 
hiszen a Bánya utcai épületben is jelentős felújításra kellene sort keríteni, de nincs értelme. 
Nincs az önkormányzatnak szándékában, hogy azzal az ingatlannal valamit kezdjen, eladja, 
nem olyan a piaci helyzet. V él eménye szerint a felszabaduló ingatlan nem ingatlanfejlesztési, 
hanem összekapcsolva más érdekkel, szándékkal kerületfejlesztési, városfejlesztési célokat 
kell, hogy szolgáljon. Arról kell dönteniük, hogy a Kápolna téri épületben a felújítás mértéke 
meddig terjedjen az elkövetkező hónapokban. · 

Tóth Balázs: A Kápolna téri Iskolában működik egy uszoda, a három javaslat közül kettő 
azzal számol, hogy az uszodát bezárják. Kérdezi, hogy a bezárást véglegesen tervezik, vagy 
átmeneti időszakra? Véleményeszerint továbbra is fenn kellene tartani az uszodát. 
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ELNÖK: Nincs szándék arra, hogy ezt az uszodát megszüntessék és bezálják, azonban azt is 
látniuk kell, hogy gazdaságosan kevés uszoda működtethető. Nagy értéke Kőbányának, hogy 
négy tanuszodát tudott fenntartani az elmúlt évek során, de azt is látni kell, hogy a tanuszodák 
jelentős része nagymértékben elavult. Hosszú távon meg kell fontolniuk, hogy ezeket a 
tanuszodákat előbb-utóbb ki kell váltaniuk egy 25 méteres, korszerűbb uszodávaL 

Révész Máriusz: Hosszú távon a két iskola biztosan nem tud fennmaradni, hiszen annyi 
gyerek van, ha nagyon optimista számításokat végeznek, 3 osztályt tudnak indítani. A 
Képviselő-testületnek egy dolgot kell mérlegelni, hogy kizárólag a gyerekek érdekeit szem 
előtt tartva melyik épület fenntartása a kedvezőbb. Azt gondolja, ha a Kápolna téri épületet 
tisztességesen felújítják, akkor bátran ki lehet állni aszülők elé, hogy ez olyan döntés, amely 
a gyerekek érdekében született, hiszen jobb helyre kerülnek. Javasolja, hogy az uszodát 
minimális költséggel működtessék tovább mindaddig, amíg egy rendes, értelmesen 
működtethető uszodát nem tudnak a városközpontban építeni. Javasolja, hogy a Bánya utcai 
tantestülettel, és a szülőkkel üljenek le, mondják el az elképzeléseiket, be kell mutatni a 
Kápolna téri iskola épületébe és meg kell győzni őket arról, hogy nem az iskola 
megszüntetéséről van szó, hanem kedvezőbb körűlmények közé tudják elhelyezni a 
gyerekeket 

ELNÖK: Három költségbecslés készült és az elavult kazán miatt vannak nehéz helyzetben. A 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén felmerült, hogy a távhő esetleg megoldást 
jelenthetne, de 540 méterre van a vezeték, így el kell vetniük ezt a változatot. Az 
előterjesztésben a köztes megoldásra tettek javaslatot, de abban az esetben az uszoda nem 
működhetne tovább. A szakértőknek kell megfogalmazniuk, hogy mi az a minimális program, 
amivel az uszoda működőképességét is fenn tudják tartani, és ez mennyibe fog az 
Önkormányzatnak kerülni. 

Deézsi Tibor: A három megoldásból az egyiket már a bizottsági ülésen is jelezték, hogy nem 
tartják műszakilag megfelelőnek, ez a gőzkazánok vizessé alakítása. A másik két lehetőség 
közül az egyik esetben az uszoda nem kapna az új kazánok kiépítéséből meleget. Az iskola 
igényelt hőmennyisége az uszoda nélkül pontosan ugyanannyi, mint az uszoda hőmennyisége. 
Az egyik javaslat szerint fele annyi kazántestet kell elhelyezni ahhoz, hogy az uszodával 
együtt az iskola fűtését, melegvízellátását biztosítani tudják. 

ELNÖK: Az a nehéz döntés, hogy a nem korszerű uszoda miatt 50 millió forintos 
beruházásba belefogjon-e az Önkormányzat. Ha az 50 millió forintot nem szavazza meg a 
Képviselő-testület, akkor az uszoda nem kap hőt. 

Élő Norbert: Jól érti, hogy l 00 millió forintos beruházásról van szó, és ha az uszodát nem 
akarják, akkor 50 millió forint a beruházás értéke és ez van összehasonlítva a 20 évre 172 
millió forinttal? Kéri, hogy a 172 millió forint jelenértékét számolják ki. 
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Deézsi Tibor: A FŐTÁ V ajánlatát elvetették, mert csak olyan üzleti ajánlatot tud adni, ami az 
uszoda és az iskola fűtését együtt kezeli. Ebben az esetben 20 évre szerződne le, évi 20 millió 
forint hőmennyiség lekötése mellett, és az önkormányzatnak kell kiépíteni a hőközpontot. Ezt 
a variációt nem javasolták. Az előterjesztés két alternatívájában 50 millió forint a különbség a 
két kazán között. 

Élő Norbert: Ebből az előterjesztésből nem látja, hogy gazdaságos, vagy gazdaságtalan volt a 
FŐT Á V ajánlata. Bejelenti az érintettségét, mert a FŐT Á V Felügyelő Bizottságának elnöke, 
ezért nem vesz részt a szavazásban. Javasolja, ha elvetnek valamit, azt pontos számítások 
alapján vessék el, jelenértéken hasonlítsák össze a számokat, működtetési költségeket is 
vegyék figyelembe, és utána mondják azt, hogy gazdaságtalan, és utána költsenek el 200 
millió forintot, amiből nem tudja, hogy mennyi a kazán és a többi költsége. 

Révész Máriusz: Ha a FŐTÁ V ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes mennyiségre hosszú távú 
szerződést kell kötni, akkor véleménye szerint az ajánlat nem versenyképes. A távvezeték 
meglehetősen messze van, ami pluszköltségeket generál. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
véleménye szerint nem éri meg ebben a pillanatban ez a befektetés. 

ELNÖK: V élhetőerr a FŐT Á V is azért ragaszkodik a 20 éves szerződéshez, mert 540 méterre 
van a vezeték. 

Tóth Balázs: Meg kellene fontolniuk, nem lenne kifizetődőbb az Önkormányzatnak, ha a 
Kisebbségek Házát és az Ihász utcai sporttelepet is átállíthatnák távfűtésre. 

ELNÖK: Meg kell majd fontolniuk, hogy hosszú távon érdemes-e ott működtetni a 
Kisebbségek Házát. 

Révész Máriusz: Az a tapasztalat, hogy a FŐT Á V -val fűtött intézményeik fenntartási 
költségeik valamivel magasabbak, mint a gázfűtéssei rendelkező intézményeik esetében. 

Élő Norbert: Véleménye szerint foglalkozniuk kellene a távfűtés lehetőségével is, egyrészt 
környezetkímélő megoldás, másrészt lehet alkudni. Az a cél, hogy a FÖT Á V a budapesti 
állami intézményeket ellássa. Meggyőződése a számokat ismerve, hogy olcsóbb most már a 
távfűtés. Javasolja, hogy mélyebben vizsgálják meg ezeket az ajánlatokat és komplexebben 
kezeljék. 

Agócs Zsolt: Ha gázkazánt építenek ki, az később bővíthető, de a FŐT Á V általnyújtott 
szolgáltatás nem bővíthető például megújuló energiaforrások irányába. Javasolja, hogy saját 
energiaközpontot építsenek ki. 

ELNÖK: Kérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata? 
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Dr. Pap Sándor: Javasolja, hogy amíg a működési kiadások végére nem érnek, addig a lehető 
legkisebb szükséges kiadásokat vállalják be. Célszerű lenne, ha a jövőben egyre kevesebbszer 
esnének bele abba a hibába, hogy olyan pénzt ígérnek valahová, ami nincs. 

ELNÖK: Ahhoz, hogy ezt az épületet szeptemberre fel lehessen újítani, az elkövetkező 
napokban el kell indulniuk, hogy biztonságosan végigvihető lehessen a projekt. 

Révész Máriusz: Ha ma nem születik meg a döntés, akkor nem lesz szeptemberben költözés. 
Módosító javaslata, hogy az alapösszeget határozza meg a Képviselő-testület és az uszoda 
miatti kazánbővítésre egy hónap múlva térjenek vissza. 

Soós Zsuzsanna: Olyan megoldást kellene keresni, ami egy ideig biztosítja az uszoda 
működését. Amennyiben az a döntés születik, hogy az uszoda megszűnik, gondolkodni 
kellene azon, hogy a két különálló épületet egy átjáróval kössék össze, ahol valamilyen 
közösségi tér is kialakításra kerülne. 

Deézsi Tibor: Felhívja a figyelmet, hogy holnap el kell kezdeniük a tervezést. Azt megtehetik, 
hogy megterveztetik az uszodával együtt a kazánt, de a közbeszerzést most a kicsire í:rják ki, 
ha megkapják a költségvetés további forrásait, akkor egy meglévő tervhez hozzá lehet a 
tagosított kazánokat rakni. Olyan döntést szeretnének, hogy a pontos műszaki tartalmat jelölje 
meg a Képviselő-testület. Jelen pillanatban a két gőzkazán üzemelteti mindkét épületet és az 
uszodát is. A gőz a két épület között közműalagúton megy át a másik épületbe, és mindkét 
épületben van egy-egy hőközpont, amely a gőzt vízzé alakítja, és melegvíz megy a 
radiátorokba. Kétfajta műszaki megoldás van, az egyik, hogy szétválasztják a két épület 
fűtését, ebben az esetben a gázt kell az egyik épületből a másikba átvinni, a másik megoldás, 
hogy a mostani kazánházból kipakolják a gőzkazánokat, odatelepítik az összes kazán, és 
akkor a melegvizet kell az egyik épületből a másikba átvinni. Az a műszaki megoldást fogják 
választani, ami a leghatékonyabb, legolcsóbb és az üzemeltetés szempontjából is a legjobb. 

Dr. Pap Sándor: Azt, hogy a bővítés lehetőségét hagyják nyitva, támogatja. Azt, hogy most 
elkötelezzék magukat 50 millió forinttal egy olyan beruházásra, amely lehet, hogy nem az 
önkormányzatnál kerül aktiválásra, a maga részéről a felelős gazdálkodással ellentétesnek 
tartja. Javasolja, hogy a tervezésben a lehetőséget hagyják nyitva, ha ez az eredeti 
költségvetési keretek között megtartható. Hangsúlyosan kéri, hogy most ebben a kérdésben, 
ennél mélyebben ne kötelezzék el magukat. 

Tóth Balázs: Kéri, hogy tartsanak helyszíni bejárást. 

ELNÖK: A helyszíni bejárásan túl vannak, minden szakértő jelen volt. 

Tóth Balázs: Legközelebb az ilyen eseményekről kér hivatalos értesítést, mert szívesen részt 
vett volna a bejáráson. 
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ELNÖK: Szívesen küldenek mindenkinek, mindenről értesítést. 

Tokady Marcell Gergely: Megerősíti Tóth Balázs képviselő urat, hogy valóban nem kaptak 
meghívóta bejárásra, illetve úgy kaptak meghívást, mint a költségvetési tárgyalásra. 

ELNÖK: Az a baj, hogy számos meghívót kap Képviselő úr számos rendezvényre, de még 
arra sem ment el, aminek a megtartását Képviselő úr javasolta. 

Révész Máriusz: Ha valaki el akar menm bejárásra, Deézsi Tibor úrral kell időpontot 

egyeztetni. 

ELNÖK: Lezárja a vitát, kéri, szavazzanak a "B" határozati javaslatra. Lezárta a vitát, utána 
történt a bejelentkezés. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy le kívánják-e 
zámi a vitát. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, l 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással lezárja "A Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki 
feladatok elvégzésére" tárgyú napirendi pont vitáját. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a "B" határozati javasiatra azzal a 
módosítással, hogy úgy kerüljön megtervezésre a kazán, hogy képes legyen ellátni a teljes 
épületegyüttest. 

22/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással- l fő érintettség révén nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Janikovszky 
Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ll 05 Budapest, Bánya utca 32. szám 
alatti székhelyét 2012. augusztus 31-i határidővel, az osztályok összevonása nélkül 
átköltözteti az ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. szám alatti telephelyre a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által megadott felújítási program (B-verziója) szerinti bruttó 217 OOO OOO 
forint költséggel, azzal, hogy a fűtésrendszer (kazánok) későbbi bővítési lehetőséggel kerüljön 
megterveztetésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a felmerülő költségeknek az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetébe történő betervezéséről. 
Határidő: az átköltöztetéshez szükséges munkák megkezdése: azonnal 

az átköltöztetés végső határideje: 2012. augusztus 31. 
a költségek betervezése: a 2012. évi költségvetés 
összeállításának határidej e 

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy zárt ülés tartásával folytatják a munkát. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal a 25., 26., 27., 28., valamint 29. napirendi pontok tárgyalását zárt ülés keretében 
folytatja. 

25. napirendi pont: 
A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelem 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

26. napirendi pont: 
Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése 

a Révész Medicare Kft.-vel 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

27. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Mádi u. 15/b 2/18. szám alatti lakóingatlan megvásárlása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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29. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója illetményének módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

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 2012. február 23-án 9 órára hívja össze. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 13.30 óra. 

K.m.f. 

L\L 
Kovacs Robert 
polgármester 
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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 

./ interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2012. január 19-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2./ Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

6.1 Gál Judit 

7.1 Marksteinné Molnár Julianna 

8./ Mácsik András 

9./ Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 
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17 .l Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dr. Bényi Józsefné 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Erdei Péter 

Hajnal József 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Maródi Gabriella 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csernák Margit 

Sövegjártó Ferenc 
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A kisebbségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fe hér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 

A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Bakondyné Eperjesi Erika 

Heliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

3 



Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor ··l<~<~~:;:~~I~?.~ ............... . 
Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 

4 



Meghívottak: 

BataMihály 

Bleicher Ferenc 

Büki Péter 

Dr. Bűrös László 

Csanak Géza 

Csepregi Péter 

Deézsi Tibor -:~ . 
... ~1''\'"'"\:"''''"'''''''"''''"''""""' 

Garamszegi László 

Gardi J ó zs ef 

Géczi Béla ezredes 

····~~:···---··---···· Göncziné Sárvári Gabriella 

Görbe Attila 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené 

Martonné Tamás Márta 

Dr. Németh Anett 
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Pethő András 

Sárkány Péter 

Szabó László 

Tóth Béla 

Vermes Albán 

·········::·!········~·········;···················· 

; l l /j '··, 

..... ~\'"'-~')!-··········)················· 
l 

········\········································· 

-~ v~~--~· 
···························~······················ 

Könyvvizsgáló /o e. yJ t2 1 vt 2 ~ri '1../.:1<> t 
.///Ll 

············~-~·-······················ 
T ~h l i~) 'Í.?,;: 11-::[ct-J 'K' rt))c:.r' l X. Kri~A· /( ' J ~ 

......... V ........................................ . 

C:7 ~~ ,2--10'2-7 Ll )c~ 
, r 
o~ 

-;1cu~ uc1 1Lt12c~f!--Jf'r 1 Lb i~ 

rJU'( IYK ~~~~/!J!\ {J fl #)G Fl ~.::J tG . 
~-~ .1. ~:~~?.~: ... ~)~::f~ ... ? . (. .......... . 

l. vrJL .. 

~' Íil~4G'_ J1- h([JiolH( 

f-/e_y_o{:: l l .o f0) 
( f(J~f7d./1-" 1 ILe (:J-) 

~.·~,.,,.. .... ---....., ••••• o o ••• o ••••••••••••• o o o ••••••••• o o o 

'~~--~/'!!..!.::;:~ 
... .lir-~.c .. 4J ............ . 

6 



Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr részére 

INTERPELLÁCIÓ 

~udaptsl Féharo~ X. kerület Kóbányai 
Onkormún~zat Képviselő-testület ülése 

\ l 

________ ~-~'*'~~~C\. C i <r 

Budapest, ....... J~~t~~.~ ... ~.~: ................ . 

Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának 51.§ (1) bekezdése értelmében 
interpelládát nyújtok be. 

Az interpelláló neve: Tokady Marcell Gergely 
Az interpelláció címzettje: Kovács Róbert Polgármester Úr 
Az interpelláció tárgya: jutalom kifizetések 

Egy kerületi hírportál, nevezetesen a www.lOkerkult.hu internetes oldal cikkeszerint 
alaposan feltételezhető, hogy a polgármester és az alpolgármesterek részére fejenként 1,2 
millió forintos jutalom kifizetése történt meg, amely jutalmat kizárólag a polgármester nem 
vette fel, az alpolgármesterek fejenként 1,2 millió forinttallettek gazdagabbak. 
Az alpolgármesterek illetménye havi 550 OOO forint, ehhez társul még 110 OOO forint 
költségátalány. Ennyit minimálisan biztosan kapnak az alpolgármesterek havonta (ekkor még az 
esetleges egyéb tiszteletdíjat vagy tiszteletdíjakat nem is említettem). 
Kérdéseim a témával kapcsolatosan a következők: 

- Valóban kaptak-e jutalmat az alpolgármesterek? Milyen összegben? 
- Ha igen, akkor mi indokolja ilyen mértékű jutalmak kifizetését a mai, válságos, 

megszorításokkal teli helyzetben? 
- Történt-e más, hasonló összegű jutalomkifizetés mások részére, úgy, mint polgármesteri 

tanácsadók, hivatali vezetők, stb.? Ha igen, akkor ezt mivel indokolják? 
- Az SZMSZ 81. § (2) bekezdéseszerint "a polgármester il/etményének, valamint a 

jutalmának megállapítására vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elnöke 
terjeszti elő", ezzel egyidejűleg az SZMSZ 84.§ (3) bekezdéseszerint "az 
alpolgármesterre egyebekben a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni". 
Mindezek értelmében tehát a Pénzügyi Bizottság elnökét szükséges bevonni a 
polgármesteri és al polgármesteri jutalmak kifizetésébe. Eleget tettek-e ennek az 

előírásnak? Ha nem, akkor miért nem? 

Többen megkerestek engem a fenti kérdéssekkeL A fentebb említett hírportál-állítása szerint
megkereste a polgármestert, valamint az alpolgármestereket, azonban senkitől sem kaptak 
választ. Remélem, hogy az interpellációmban szereplő kérdéseket méltóztatnak megválaszolni. 

Budapest, 2012. január 12. 

Tisztelettel, 
Tokady Marcell Gergely 



l. melléklet a ... ./2012. (I 19.) Képviselő-testületi határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Mászóka Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus 1-jétől2017. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

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

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-a szerint, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
• szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefiiggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

-nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti 
időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 



A pályázatot postai úton (egy példányban) vagy elektronikus formában kell benyújtani. 

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

A pályázat beérkezésének határideje: 
2012. március 15. 
A postai úton történő benyújtás esetén is a beérkezés időpontja irányadó. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4 3 3 8-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a ll 02 Budapest X. kerület, Bánya u. 
35. címre, illetve a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. A pályázatban kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: .................. /2012./II., valamint a 
munkakör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. január 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012. január 
www.kobanya.hu honlapon: 2012 január 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 



A pályázatot postai úton (egy példányban) vagy elektronikus formában kell benyújtani. 

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

A pályázat beérkezésének határideje: 
2012. március 15. 
A postai úton történő benyújtás esetén is a beérkezés időpontja irányadó. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4 3 3 8-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a ll 02 Budapest X. kerület, Bánya u. 
35. címre, illetve a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. A pályázatban kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ................. ./2012./II., valamint a 
munkakör megnevezését: iskolaigazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. január 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012. január 
www.kobanya.hu honlapon: 2012 január 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17711993. (II. 9.) 
határozattal kiadott Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV._ törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) bekezdés b) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben a következők szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Székhelye: 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító jele: 80231041 

Telephelyei: 

a) Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 
ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15. 
Ágazati azonosító: 8023104180231116 
OM azonosító: 200061 

b) Kőbányai Napsugár Bölcsőde 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 
Ágazati azonosító: 8023104180231130 

c) Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
Ágazati azonosító: 8023104180231072 

d) Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
Ágazati azonosító: 8023104180231109 

e) Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 
ll 02 Budapest, 8zent László tér 2-4. 
Ágazati azonosító: 8023104180231065 

f) Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 
ll O l Budapest, 8algótarj áni u. 4 7. 
Ágazati azonosító: 8023104180231123 

g) Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde 
1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 
Ágazati azonosító: 8023104180231089 



h) Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 
ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
Ag~:z.:i::i azonosító: S0231 041 S0231 0 58 

i) Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 
ll 06 Budapest, Ma glódi u. 29. 
Ágazati azonosító: S0231041S0231096 

2. Közvetlen jogelőd: 

mncs 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 177/1993. (Il. 9.) határozata 

4. Az intézmény irányító szerve: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

5. Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

6. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önálló jogi személy 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

7. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) 
bekezdés b)-c), e) pontjai, a (2) bekezdés a), b) pontjai által meghatározott; illetve a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés b) és d) pontjai alapján meghatározott szolgáltatások biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 

Szakágazat 
TEÁOR 

889110 
8 891 

Bölcsődei ellátás 
Gyermekek napközbeni ellátása 

Alaptevékenységek szakfeladatai 

856012 

856013 
889101 

Korai fejlesztés, gondozás 
Korai fejlesztés ambuláns formában 
Fejlesztő felkészítés 
Bölcsődei ellátás 



889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
Sóbadang 
Fejlesztő eszköz kölcsönzés 
Játszócsoport 

855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
812100 Általános épülettakarítás 
812000 Takarítás 
811 OOO Építményüzemeltetés 

8. 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. 

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

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

törvény. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2012. ( ........ ) határozatával201 2. február l. hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján a következők szerint 
módosítja: 

l. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"7. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) 
bekezdés b)-c), e) pontjai, a (2) bekezdés a), b) pontjai által meghatározott; illetve a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés b) és d) pontjai alapján meghatározott szolgáltatások biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 

Szakágazat 
TEÁOR 

Alaptevékenységek szakfeladatai 

889110 
8 891 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

Bölcsődei ellátás 
Gyermekek napközbeni ellátása 

Korai fejlesztés ambuláns formában 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

Sóbadang 
Fejlesztő eszköz kölcsönzés 
Játszócsoport 

855935 Szakmaitovábbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
812100 Általános épülettakarítás 
812000 Takarítás 
811 OOO Építményüzemeltetés" 

2. Az alapító okirat "Záradék" című szövegrésze helyébe az alábbi Záradék lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2012. (1. 19.) határozatával201 2. február l. hatállyal adta ki. 

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



Záradék: 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okicaltot 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2012. (1. 19.) határozatával201 2. február l. hatállyal adta ki. 

Budapest, 2012. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



, 
Irásos módosító javaslatok 



5. napirendi pont: 
A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Módosító javaslatOK: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 
3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet módosításában - a "2. A bölcsődei sza/gáitatások 
díja: a.) a játszócsoport sza/gáitatásinak díja nettó 315 Ft/óra" - a 30%-os áremelést 
magasnak tartja, 20%-kal értene egyet (nettó 288 Ft/óra). Kéri, hogy szavazzon a bizottság a 
javaslatáróL (18/1. számú módosító javaslat) 
Kihagyná az egész anyagból, hogy a térítési díj emelését az ételminta eitétele is befolyásolja. 

Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslatot nem támogatja. 

A Népjóléti Bizottság 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, l tartózkodással nem támogatja 
a 18/1. számú módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, a gyermekjóléti alapellátást 
nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18. 
számú előterjesztést támogatja. 

Marksteinné Molnár Julianna: Levételre javasolja a Képviselő-testületnek a 
rendelettervezetet a térítési díjak összegének nagymértékű emelése miatt, azzal, hogy a 
következő ülésre összehasonlító elemző adatokkal kerüljön a Képviselő-testület és a 
bizottságok elé. (18/2. módosító javaslat) 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
tagintézményeiben a térítési díj és a nyersanyagnorma emeléséről, valamint a szolgáltatási 
dijak módosításáról" szóló, 18. számú előterjesztést leveszi a napirendjérőt 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
tagintézményeiben a térítési díj és a nyersanyagnorma emeléséről, valamint a szolgáltatási 
díjak módosításáról" szóló, 18. számú előterjesztést leveszi a napirendjérőt 

* * * 

A módosítást követően RENDELETALKOT ÁS HELYETT határozati javaslat 
elfogadásáról kell dönteni: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetet a térítési díjak összegének nagymértékű 
emelése miatt leveszi napirendjéről, azzal, hogy a következő ülésre összehasonlító elemző 
adatokkal kerüljön vissza a Képviselő-testület és a bizottságok elé. 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI 

JEGYZÖJE 
Budapest, ........................... . 

Kovács Róbert Polgármester Ú r 
részére 

Tárgy: módosító javaslat 

Tisztelt Polgármester Ú r! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) KÖKT rendelet 38. § (l) bekezdése alapján 

a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló, 18. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt 
rendelettervezethez (a továbbiakban: R.) az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

l. Az R. l. melléklete helyébe az alábbi l. melléklet lép: 

.. l. melléklet a . ..12012. (... . . .) önkormányzati rendelethez 

I. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
és a bölcsődei szolgáltatások díjainak mértéke 

l. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

a) a reggeli esetében nettó 60 Ft, 
b) a tízórai esetében nettó 28 Ft, 
c) az ebéd esetében nettó 183 Ft, 
d) az uzsonna esetében nettó 44 Ft, 
e) a napi étkezés összesen nettó 315 Ft. 

1102 Budapest, Szent László tér 29., Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35 

Telefon: 433-8226, Fax: 433-8219 
Honlap: www.kobanya.hu 



ll. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Módosító javaslat: 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Javasolja, hogy a 25. számú előterjesztés határozati 
javaslata az alábbiak szerint módosuljon: 

l. "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1105 Budapest, 
Bánya utca 32. szám alatti székhelyét 2012. augusztus 31-i határidővel, az osztályok 
összevonása nélkül átköltözteti az 1105 Budapest, Kápolna tér 4. szám alatti telephelyre. 
2. "A Képviselő-testületület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy vizsgáltassa 
meg, hogyan lehet a legkisebb költséggel, felújítás nélkül tovább működtetni az 
uszodát". 
3. "A Képviselő-testületölet felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az uszorlát 
működtesse tovább, annak egyidejű felülvizsgálásával, hogy milyen alternatív 
lehetőségekkel valósítható meg az uszoda költséghatékony működtetése. 
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés". 

(25/1. számú módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 25/1. számú módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen szavazattal, l tartózkodással "A Janikovszky 
Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatban 
felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzéséről" szóló 25. számú előterjesztést a 25/1. 
számú módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



12. napirendi pont: 
A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Módosító javaslat: 

Gál Judit: Javasolja, hogy a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola esetén a pályázati felhívásban "A pályázat benyújtásának módja"-nál a 
munkakör megnevezésénél "óvodavezető" szövegrész helyett "iskolaigazgató" szerepeljen. 
(7 /1. szám ú módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 7/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, hogy szavazzanak 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai 
Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 7. számú 
előterjesztést, a 711. számú módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



14. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai 

Sportközpontba történő beolvadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Módosító javaslat: 

Tokody Marcell: Módosító javaslata, hogy az l. határozati j avaslatba foglalják bele, hogy az 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, mint külön intézmény megszűnik, és a szolgáltatási színvonal 
csökkenése nélkül olvad be a Kőbányai Sportközpontba, mint jogutód intézménybe. (224/1. 
számú módosító javaslat) 

Radványi Gábor: Nem támogatja a 22411. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, szavazzanak a 22411. számú 
módosító javaslat támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, l 
tartózkodással "A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai 
Sportközpontba történő beolvadásáról" szóló előterjesztés 22411. számú módosító javaslatát 
támogatja. 

Elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés támogatásáról, a 22411. számú módosító 
javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással "A Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba történő 
beolvadásáról" szóló 224. számú előterjesztést, a 224/1. számú módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 

* * * 

A módosítást követően a határozati javaslat l. pontja az alábbiak szerint módosulna: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt, mint külön intézményt 2012. március 31-én 
jogutóddal megszünteti, és a szolgáltatási színvonal csökkenése nélkül beolvad a Kőbányai 
Sportközpontba mint jogutód intézménybe. 



15. napirendi pont: 
Tájékoztató a Leonardo Projekt 2011. novemberi ellenőrzéséről, a következő félév 

feladatairól, valamint a 2012-2013-as év pályázati lehetőségéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Javasolja, hogy a bizottság szavazzon arról, hogy a 
képviselő-testület nyilvánítsa ki a szándékát, miszerint továbbra is részt kíván venni a 
Leonardo porjekthen és vállalja a wolverhamptoni angol asszisztensek fogadását. (230/1. 
számú módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 230/1. számú módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen szavazattal, l tartózkodással a "Tájékoztató 
a Leonardo Projekt 20 ll. novemberi ellenőrzésérő l, a következő félév feladatairól, valamint a 
2012-2013-as év pályázati lehetőségéről" szóló 230/1. számú előterjesztést támogatja, a 
230/l. számú módosító javaslat figyelembevételével. 

* * * 

A módosítást követően a tájékoztató tudomásulvételéről nem kell szavazni, azonban az 
alábbi határozati javaslat elfogadásáról dönteni kell: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy továbbra is részt kiván venni a Leonardo projektben, vállalva a 
wolverhamptoni angol asszisztensek fogadását. 



18. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról rendelkező 978/2011. 

(XI. 17.) KÖKT határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Módosító javaslat: 

Somlyódy Csaba: A Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy az így fennmaradó l OOO OOO 
Ft-ot "Egyházközségek támogatása" megnevezéssel terveztesse be a költségvetésbe. (37/1. 
módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 37. számú 
előterjesztés támogatásáról a 3 7 /l. szám ú módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a "Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
visszavonásáról" szóló 37. számú előterjesztést a 37/1. számú módosító javaslattaL 

* * * 

A módosítás átvezetése a határozati javaslat szövegében: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. (XI. 17.) határozatát 
visszavonja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az így fennmaradó l OOO OOO Ft-ot 
"Egyházközségek támogatása" megnevezéssel terveztesse be az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. január 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



21. napirendi pont: 
Az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest 

X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Módosító javaslat: 

Agócs Zsolt bizottsági elnök: Javasolja, hogy a helyiség térítésmentes használatra kerüljön 
átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi dijait a használó köteles megfizetni. Kéri, hogy az 
ALFA Polgárőr Egyesület negyedévente készítsen beszámolót munkájáról. (31/1. módosító 
javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja az "ALFA Polgárőr 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest X. kerület, Üllői út 134. 
szám alatti helyiség használatba adásáról" szóló 31. számú előterjesztést a 31/1. módosító 
javaslat figyelembevételével. 

* * * 

A módosítás elfogadásával a két határozati javaslat szövege a következők szerint 
módosul: 
(1. határozati javaslat) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
közrendjének és közbiztonságának védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének javítása 
céljából az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint 2012. március l-jével, határozatlan 
időre Együttműködési megállapodást köt az ALFA Polgárőr Egyesülettel (ll 02 Budapest, 
Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, 
képviseli: Körösi Csaba elnök). 
2. Az ALFA Polgárőr Egyesület köteles negyedévente írásos jelentést készíteni 
tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

(2. határozati javaslat) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 134. szám alatti, 38315/73/A/2 helyrajzi számú, 161 m

2 alapterületű 
társasházi albetétű (ebből 97m2 helyiség+ 64m2 pince) nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
az ALFA Polgárőr Egyesület (1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette a 
Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, képviseli: Körösi Csaba elnök) részére 2012. 
március l-jétől határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja 
iroda céljára. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi 
díjait a használó köteles megfizetni. 



22. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 

munkatervének módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Módosító javaslat: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 
lakásrendeletéről szóló előterjesztés napirendre tűzését tegye át a február 23-ai ülésére. (26/1. 
módosító javaslat) 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosításáról" szóló 26. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslatot a 26/1. számú módosító javaslattal támogatja. 


