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Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, ÓL 18'-to ~Q f.;:b.L2 l • -:__ 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, 
Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Gyámhivatal 
Belső Ellenőrzés 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 
Komplex Általános Iskola 
Janikovszky Éva Általános Iskola 
Harmat Általános Iskola 
Szent László Gimnázium 

Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Polgármesteri Kabinet 

Jogi Csoport 
Hatósági Iroda 
Pedagógus Szakszervezet 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Kárpáti Beatrix 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Pándiné Csemák Margit 
Mozsár Ágnes 
Némethné Lehoczki Klára 
Vámos Imre 
Novák Andrea 
Dr. Gyetvai Tibor 

Tamás Márta 
Kékesné Nagy Katalin 
Nagy Zoltán 
Sós Zsuzsanna 
Varga Ildikó 
Sárkány Péter 

Dobrai Zsuzsanna 
dr. Bényi Józsefné 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Sebestyénné dr. Garas Méclea 
dr. Maródi Gabriella 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
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Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kertvárosi Általános Iskola 

Morassi László 
Szilágyi Csilla 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
Pedagógus Szakszervezet 

dr. Rajháthy Beatrix 
Köő Jánosné 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 
Komplex Általános Iskola 

Csabáné Illyés Krisztina 
Hauer Lászlóné 
Kemerléné Suri Ildikó 
Thoroczkay Miklósné 
Kondor Edit 

Kőbányai Diák Tanács Jandó Ágnes 

Pályázó 
Pályázó 
Pályázó 

Laukó Zsófia 
dr. Szebechlebszky Erika 
Bátomé Páhoki Zita 
Borbáth Katalin 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Ajelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. 

A Képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Bejelenti, hogy az előterjesztők visszavonták a meghívóban 33., 45. és 50. tervezett 
napirendi pontjaként szereplő előterjesztéseket 

Elnök: A képviselő-testületi ülés nyilvános, csupán a zárt ülések elrendelésekor kéri, hogy a 
vendégek hagyják el az üléstermet Kér mindenkit, jelentkezzen be a szavazógépbe. 
Kerületünk pedagógusai, büszkeségei közül többeket elismertek az elmúlt napokban, 
hetekben. Köszönti Kondor Editet, a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő és 
Speciális Szakiskola logopédusát, aki "Palotás Gábor mesterlogopédus" címet nyert 
kiemelkedő szakmai, elméleti, gyakorlati tevékenysége alapján. Gratulál a kitüntetettnek (A 
képviselő-testület megtapsalta az ünnepeltet.) Köszönti Tamás Mártát, a Nevelési Tanácsadó 
Pedagógiai Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, aki a "Pszichológiáért Emlékérem" 
kitüntetésben részesült 2012. május 30-án a Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlésén. 
Gratulál a kitüntetettnek (A képviselő-testület megtapsalta az ünnepeltet.) Sajnos a másik két 
kitüntetett nem tud jelen lenni. Egyikük Edényi László, a Zrínyi Gimnázium igazgatója, aki 
érettségiztet ma is. Igazgató úr hosszú éveken át nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján 
Bárczy István Díj elismerésben részesült, amelyet a Fővárosi Pedagógus Nap keretében a 
Főpolgármesteri Hivatalban vehetett át. Kerületi büszkeségük Zsíros Tibor kosárlabdázó, aki 
a napokban Budapest Díszpolgára címet vehetett át. Gratulál a kitüntetetteknek (A képviselő
testület megtapsalta az ünnepeiteket.) 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet egy-két fontosabb eseményről: 

A Kőbányán működő Danone Kft.-nek mond köszönetet. Sor került a "Legyél bajnok" 
projekt zárórendezvényére, melynek keretében féléven át kőbányai ötödikes 
gyermekek az egészséges életmód, egészséges táplálkozás témakörében nemcsak 
képzéseken vehettek részt, tananyagat dolgoztak fel, vetélkedhettek, hanem minden 
ötödikes gyermek a gyárban eltölthetett pár órát. Elkészítették ezen időszak alatt azon 
tervezett joghurtokat, amelyeket megálmodtak, így kolbászos joghurttól kezdve a 
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robbanócukros joghurtig sokminden előállítására sor került. A projekt végét vetélkedő 
zárta, amely győztese a Keresztury Dezső Általános Iskola, így az ő udvarát, 
sporteszközeit a Danone Kft. fel fogja újítani. Reméli sok kerületi nagyvállalat követi 
majd a példájukat. (A Képviselő-testület megtapsalta az elmondottakat.) 
Streetball Fesztivált és Diák Sportnapot rendeztek a Népligetben. 
A kőbányai szabadtéri gyermeknap Újhegyerr nagy sikerrel zárult, sokan vettek részt. 
Nagy sikerű volt a Kőbányai Zenei Stúdió vizsgakoncertje. 
Köszöni mindenkinek, akik részt vettek a Nemzeti Összetartozás Napján a Feltámadt 
Krisztus Templomban a megemlékezésen, illetve a műsor szervezésében működtek 
közre. 
Sor került a Kékvirág játszópark megnyitására, átadására. 
Jelentős lépés történt a Szivárvány Idősek Otthonában is, saját főzőkonyhát alakított ki 
az önkormányzati cég vezetése, így az ott élő idősek számára most már helyben 
előállított, számos követelménynek megfelelő étrendet tudnak biztosítani. 
Sor került egy olyan rendezvényre a Kis-Pongrác lakótelepen, amely része a 
pályázatuknak Eu-s táblát kellett avatniuk, amelyen minden nagy projektnél ott áll, 
amit utcabál keretében tettek meg. Sokan jelezték, hogy partnerként kívánnak részt 
venni ebben a lakótelepi megújulásban. Jeles vendégeket köszönthettek, a lakótelepiek 
talán Kovács (Koko) Istvárna voltak a legbüszkébbek. 
A Fővárosi Önkormányzattal, illetve fővárosi cégek vezetőivel többkörös egyeztetést 
folytattak különböző kérdésekről, ennek egyik leglényegesebb eleme a Liget tér 
környéki helyzet orvoslása, az ott élő, mindennapjaikat ott töltő hajléktalan, 
nehézsorsú emberek megsegítése, és a terület helyzetének rendezése volt. 
Áttekintettek számos olyan kérdést is, amely a kerület közlekedésével kapcsolatos. 
Elindult a Terebesi úti erdőben élő családok, hajléktalan emberek helyzetének 
rendezése. Pár héttel ezelőtt a Dömsödi úti kiserdőből nyolc ott élő hajléktalant 
gondozott ki a Baptista Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt, ezt követően a Pilisi 
Parkerdőgazdaság rendet tett a területen, több mint 60 m3 felhalmozott hulladékot 
szállított el a területről. Ugyanez a folyamat elindult a Terebesi úti területen. Itt több 
mint ötven család, hajléktalan személy él nagyon nehéz körülmények között, sokszor 
betegen, beteg állatok között, akár egy évtized óta. Kérték a Baptista Szeretet 
Szolgálat, a Vöröskereszt és más szakmai szervezetek, gondozóhálózatok segítségét, 
hogy az itt élő emberek végre méltó életkörülmények közé kerülhessenek. Öröm, hogy 
van olyan ember, aki a munka megkezdése óta már munkába is tudott állni, 
lakatosként helyezkedett el. 
Ugyanez a folyamat a Lélek-Házban is megkezdődött. A hónap során a Lélek-Ház 
átadására is sor került. El fogja juttatni minden képviselőnek azokat a felvételeket, 
amelyek mutatják, hogy a programban önként résztvevő csatlakozók, korábban 
hajléktalan személyek a lakókörnyezet, lakóhely megújításában milyen módon vettek 
részt. Példaértékű és nagyon jó minőségű az a terület, amely a számukra lakóhelyül 
szolgál. Az itt munkahelyet és szállást kapó erdészmérnök gondoskodott arról, hogy az 
épület előtt nagyon szép kert alakuljon ki. Több mint huszan megkezdték a munkát a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nél, nap, mint nap munkába járnak, 
megkapták az első fizetésüket. Befejezés előtt áll azoknak a szociális bérlakásoknak a 
felújítása, ahol a program részeként előbb-utóbb elhelyezést nyerhetnek, önálló 
lakhatáshoz juthatnak a programban résztvevő személyek. Megköszöni mindenki 
munkáját, aki ebben részt vett, nagyon fontos hosszú ideje nem kezelt, rosszul kezelt 
társadalmi probléma megoldásában példaértékű módon tudtak előre haladni. 
A Mázsa téri építkezéssei kapcsolatos határozat elhelyezésre került a szerveren. 
Láthatja minden képviselő, hogy a XVI. kerületi szakhatóság mire kötelezte az 
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ingatlan tulajdonosát. Információjuk szerint a tulajdonos határidő hosszabbítást kért, 
amit nyilván a XVI. kerületi szakhatóság fog elbírálni. Folyamatosan nyomonkövetik 
a terület helyzetét, sorsát. 
Dr. Vass Barnabás ellen több ügyben eljárás folyt, az elmúlt alkalommal szóltak arról, 
hogy a pótmagánvádas eljárás véget ért, mert a bíróság bizonyítottság hiányában 
lezárta az ügyet. Lezárult a másik ügy is, amelyet a számviteli fegyelem megsértése 
miatt indított az Önkormányzat 2005-ben. Itt is bizonyítottság hiánya miatt ért véget 
az eljárás. 
Tájékoztatást kapott arról, hogy a Bihari út 8/c beruházással kapcsolatban tett büntető 
feljelentés ügyében a X-XVII. kerületi Ügyészség helyt adott a panaszuknak, és a 
rendőrség nyomozást megszüntető határozatát hatályon kívül helyezve a nyomozás 
folytatását rendelte el. A határidő hosszabbítás augusztus 29-éig tart. A Raiffeisen 
lakóparkkal kapcsolatos kérdéseket a BRFK kezeli ebben a pillanatban. 

Bejelenti, hogy az előterjesztők visszavonták a meghívóban 33-as, 45-ös és 50-es sorszámon 
szereplő előterjesztéseket, melyeket a Képviselő-testület nem tárgyalja. Napirendről történő 
levételre tesz javaslatot, amely a meghívóban 43-as sorszámon szereplő előterjesztést érinti. 

Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 
meghívóban 2-es sorszámon szereplő "A Szent László Gimnázium igazgatójának négyéves 
beszámolóját" nem tárgyalta, ezért vagy a címet módosítsák és a napirend második felét 
tárgyalja meg a Képviselő-testület. A Bizottság azt a döntést hozta, hogy ősszel kíván 
visszatérni a négyéves beszámolóra. 

Elnök: Véleménye szerint a napirend tárgyalása során tudják kezelni, hogy milyen módon 
menjenek tovább, milyen határozatot hozzanak. Ez különös eljárásrendben került 
előterjesztésre, bizottsági döntés nélkül tudják tárgyalni. Kéri, szavazzanak arra, hogy 
kívánják-e tárgyalni a 43-as sorszámon szereplő előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal leveszi az ülés tervezett napirendjén 43. sorszámmal szereplő "A Budapest X 
kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 
tulajdonviszonyainak rendezése" tárgyú előterjesztést. 

Elnök: Javasolja napirendre venni 56-os és 57-es sorszámmal a Kőbányai Sportközpont 
részére pénzügyi forrás biztosítása, és a KÖZOP-os pályázaton elnyert támogatással 
kapcsolatos menedzsment feladatok delegálásáról szóló előterjesztés. Felhívja a figyelmet, 
hogy minősített többség szükséges a napirendrevételhez. Kéri, szavazzanak ajavaslatra. 

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

56. A Kőbányai Sportközpont részére pénzügyi forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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57. A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosítószámú, Budapest X. kerület, Mázsa 
tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt menedzsment feladatainak 
delegálásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, hogy a meghívóban 2-es sorszámon szereplő napirendet 13 órakor tárgyalják 
meg a szünet után, akkorra kérte Igazgató úr megjelenését. Kéri továbbá, hogy a 42-es 
sorszámon szereplő törvényességi észrevételt a meghívóban 8-as sorszámon szereplő 

napirendi pont előtt, mivel a Kormányhivatal részére a választ meg kell küldeni a holnap 9 
órai postával. 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy 2-es napirendi pontot 
tárgyalják a többi bizalmas jelzésű napirenddel együtt. 

Elnök: Vita nélkül szavaztatui fog képviselő úr ügyrendi javaslatára, de azért nem tudja 
támogatui a javaslatot, mert érettségi időszakban vannak, és Igazgató úrral megállapodtak a 
13 órában. Ú gy véli, hogy a több mint másfél hete megállapodott időpontot nem lenne 
szerenesés ma áthelyezni. 

Tokody Marcell Gergely: Visszavonja a javaslatát. 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a sorrend-módosítási javaslat 
elfogadására. 

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

a meghívóban jelzett 2. tervezett napirendi pont közvetlenül a szünet után, 13 
órakor kerül tárgyalásra, 
a meghívóban 42-es sorszám alatt szereplő előterjesztés a rendeletek előtt, a 8. 
tervezett napirendi pont előtt tárgyalja. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására az elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves 
beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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3. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának rnódosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Kőbánya 2011. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség rnunkájáról szóló 
tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári Védelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros Kormányhivatala által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel szemben kibocsátott törvényességi 
felhívásról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet rnódosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A nevelési -oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
médjáról és a térítési díjak rnértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
rnódosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ll. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi út - Tavas utca - Sütöde utca - Újhegyi 
sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. A lakosság nyugalmának biztosításáról, valarnint a tiltott közösségellenes 
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetősége 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A Kőbányai Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló 
tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 



7 

15. A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. 
évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Törekvés Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésének támogatása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi 
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

20. Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

21. Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási 
megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. Tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek 

bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezése és céltartalék képzése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel 
felvételéhez engedményezési szerződés megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 kódszámú, "Táguló világ" című projekt 
előfinanszírozásához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A TÁMOP-2.4.5-12/4 kódszámú, A munka és a magánélet összehangolását segítő 
helyi kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések 
támogatása című pályázaton történő indulásról 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

26. A TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, "Kőbányai Köbükik" című projekt, 
valamint a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR kódszámú "Együttműködés a kőbányai 
tehetségekért" című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Szent László Gimnázium igazgatójának négyéves beszámolója és a belső ellenőri 
jelentéssei összefüggő munkáltatói döntés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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28. A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok száma, osztály- és 
csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a 
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

29. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
átköltöztetésével kapcsolatos költségek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó 
technikai dolgozók személyi juttatásainak költségvetéséről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának 
meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

32. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladat-ellátási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

33. Tájékoztató a LÉLEK-Program működéséről és a LÉLEK-Ház házirendjéről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

34. A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvétel 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

36. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer 
kiépítéséről szóló megállapodás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

37. Az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

38. Az Újköztemető főbejáratának 500 méteres körzetének hasznosításával kapcsolatban 
kiadandó nyilatkozat 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

39. A Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló bontásához szükséges további fedezet 
biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott és a folyamatban lévő 

határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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41. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I-VII. havi várható likviditási 
helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

42. A Budapest X. kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, Dömsödi úti kiserdő ingatlan 
önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

43. A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

44. A Frézia Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és 
méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

45. A Sum és Társa Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 
elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

46. A Vénusz Testvérek Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

47. Tóth Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

48. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottságainak tagságában történő változás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor polgármester 

49. A Kőbányai Sportközpont igazgatója illetményének rendezése 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

50. A Budapest X. kerület, Halom utca 13/a szám alatti önkormányzati bérlakás 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

51. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

52. A Kőbányai Sportközpont részére pénzügyi forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

53. A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosítószámú, Budapest X. kerület, Mázsa tér, 
Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt menedzsment feladatainak 
delegálásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozat képes. 
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Elnök: Jelzi, hogy a Szent László Napok nulladik napján 18 órátólaKőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban kitüntetések átadására kerül sor. Kéri, hogy úgy végezzék a 
munkájukat, hogy időben mindenki oda tudjon érni a programokra. 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy elrendelik-e a zárt ülést a 
napirendi pont tárgyalására. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l igen, 17 
ellenszavazattal nem tárgyalja zárt ülés keretében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában 
működő közoktatási intézmények vezetőinek négyéves beszámolójáról szóló előterjesztést. 

Révész Máriusz: Gál Judit, Hauer Lászlóné és Varga Ildikó általános iskolaigazgatók 
beszámolóját a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részletesen megtárgyalta, mind a három 
jól, igényesen vezetett iskola, javasolják a köszönetnyilvánítás mellett, hogy a beszámolókat 
fogadja el a Képviselő-testület. Tamás Márta a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központot vezette, ő is nagyon jó beszámolót terjesztett a Képviselő-testület elé. 
Az ő esete némileg különböző, hiszen Tamás Márta idén nyugdíjba vonul. A munkájáért a 
Bizottság a köszönetét nyilvánította, javasolja a Bizottság a beszámoló elfogadását a 
Képviselő-testületnek. 

Elnök: Több észrevétel nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

293/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetőinek 
négyéves beszámolójáról 
(17 igen, egyhangúszavazattal-l fő érintettsége révén nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gál Juditnak, a 
Kőbányai Bem József Általános Iskola vezetőjének a négyéves beszámolóját elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Hauer 
Lászlónénak, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola vezetőjének a négyéves beszámolóját 
elfogadja. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Ildikónak, 
a Kőbányai Harmat Általános Iskola vezetőjének a négyéves beszámolóját elfogadja. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Tamás 
Mártának, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetőjének a 
négyéves beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Gratulál az intézményvezetőknek és további eredményes rnunkát kíván. 

2. napirendi pont: 
Kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Kernerléné Suri Ildikót. Kéri, nyilatkozzon, nyilvános vagy zárt ülésen 
tárgyalja-e a Képviselő-testület a pályázatát. 

Kernerléné Suri Ildikó: Hozzájárul a nyilvános üléshez. Nem kívánja szóban kiegészíteni a 
pályázatát. 

Révész Máriusz: Kernerléné Suri Ildikó rendkívül színvonalas, jó pályázatot készített. A 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság egyhangúan javasolja a Kiskakas Óvoda vezetőjének 
kinevezni a pályázót. 

Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

294/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kiskakas Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kernerléné Suri 
Ildikót bízza meg a Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) magasabb 
vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott 
időre. 

Alapilletrnényét, valarnint a további szakképzettségért járó illetrnénynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
rnunkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 56 OOO Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékát 
50 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a rnunk:aügyi intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 2012. július 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Szernélyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
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Elnök: Gratulál óvodavezető asszonynak a megbízáshoz. (A Képviselőtestület megtapsalta a 
kinevezett intézményvezetőt.) Köszönti a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és pedagógiai 
Szolgáltató Központ két pályázóját Kérdezi Borbáth Katalint, kívánja-e hogy zárt ülésen 
tárgyaDa a képviselő-testület a pályázatát. 

Borbáth Katalin: Hozzájárul a nyilvános üléshez. 

Elnök: Kérdezi Bátomé Páhoki Zitát, hozzájárul-e a nyilvános üléshez? 

Bátomé Páhoki Zita: Hozzájárul a nyilvános üléshez. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján nyilvános ülésen tárgyalja Kemerléné Suri Ildikó, Borbáth Katalin 
és Bátorné Páhoki Zita intézményvezetői pályázatának elbírálását a pályázók egyetértő 
nyilatkozata alapján. 

Révész Máriusz: A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
intézményvezetői pályázatára négy pályázat érkezett. Két pályázó végzettség hiánya miatt 
nem felelt meg a kiírás feltételeinek Bátomé Páhok Zita és Borbáth Katalin pályázót hallgatta 
meg a Bizottság. A Nevelési Tanácsadó munkaközössége rendkívül megosztott volt, ennek 
következménye, hogy egyik pályázó sem kapta meg a nevelőtestület támogatását. A 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság egyik pályázót sem javasolja kinevezni, javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy új pályázatot írjon ki. 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Az előterjesztés l. mellékletében szereplő 

határozattervezet egy 4. ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint: 
"4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ magasabb vezetői teendőinek 

ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy 
változatlan feltételekkel írjonkiújabb pályázatot." (487/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 487/1. módosító javaslatot. 

Tokody Marcell Gergely: A külsős pályázótól elhangzott, hogy bizonyos adatokat nem kapott 
meg a Hivatal részéről, kérdezi a külsős pályázót, hogy milyen adatokat kért, és miket nem 
kapott meg? 

Bátomé Páhoki Zita: A Hivataltól azt a választ kapta, hogy menjen az intézményhez és 
keressen ott számára fontos dokumentumokat. A fenntartótól megkapta a szervezeti és 
működési szabályzatot, az intézményvezetőtől pedig alapító okiratot és minőségirányítási 
dokumentumot, valamint az utolsó év statisztikájába hetekinthetett Ezek birtokában kellett a 
pályázatát megímia. 
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Azért nem írt a pályázatában közép- és hosszú távú terveiről, mert úgy gondolja, hogy 
felelősségteljesen tervezni sokkal több információ birtokában lehet, ahhoz gazdasági 
mutatókra, éves beszámolókra is szükség van. A vezetőtől arra vonatkozóan minden 
információt megkapott, hogy véleménye szerint az intézményben mindenféle 
módszerspecifikus végzettséggel rendelkeznek a kollégák és a kerület teljesen lefedett az 
ellátás szintj én. 

Varga István: A külső pályázó több helyen említi a prevenció szükségességét. Kérdezi a 
pályázót, hogyan szélesítené ki ezt az ellátási formát? Az iskolai agresszió csökkentésére, 
kezelésére van-e valamilyen elképzelése? 

Bátomé Páhok Zita: Ha valami fontos a mai korban, akkor az a prevenció, mivel minden 
probléma megoldása a megelőzéssel lehet eredményes. A hosszú távú hatékonyság akkor 
biztosítható, ha mind a gyermek, mind a pedagógus, mind a szülők szintjén megvalósuL A 
megelőzés az iskolai agresszió kezelésénél is nagyon fontos. Itt a pedagógus és a 
pszichológus hatékony együttműködése szükséges, hogy aztán a család és egyéb segítő 

szakmák bevonásával eredményes munkát lehessen végezni. Nagyon fontos arra figyelni, 
hogy a pedagógusoknak milyen a konfliktus iránti érzékenységük, milyen szinten lehet a 
képzettségüket befolyásolni, fontos a családokkal való együttműködés, a gyermekjóléti 
szelgálatokkal karöltve. 

Révész Máriusz: Borbáth Katalin pályázata a helyismeretből adódóan áttekintőbb, pontosabb, 
részletesebb volt. Bátomé Páhok Zita viszont a meghallgatásorr egyértelműen jobbnak tűnt a 
Bizottság szemében, ugyanakkor mindkét pályázó esetében a nevelőtestületi támogatás 
problémásnak tűnik. Természetesen mindkét pályázónak lehetősége van arra, hogy a 
következő pályázatra is beadja a pályázatát. 

Elnök: Nincs több hozzászóló. Szavazni fognak a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
módosító javaslatára, vagyis eredménytelennek nyilvánítják a pályázatot és felkérik a 
polgármestert, hogy íljon ki változatlan feltételekkel egy újabb pályázatot Illetve a másik két 
pályázó pályázatát is eredménytelennek kell nyilvánítani. Kéri, szavazzanak a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatának figyelembevételével az előterjesztésben 
szereplő határozati j avaslatra. 

Elnök: Összekeveredtek a szavazógépek, kéri, ismételjék meg a szavazást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
4 tartózkodással a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Szakmai Szolgáltató Központ 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról döntött, azonban - az SZMSZ 61. § (l) és (2) 
bekezdésében foglaltak alapján - technikai hiba okán a polgármester ismételt szavazást 
rendel el. (Érvénytelen szavazás) 
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295/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Szakmai Szolgáltató Központ intézményvezetői 
pályázatának elbírálásáról 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és Szakmai Szolgáltató Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására 
benyújtott 

a) Rédei Zsuzsanna és 
b) Modróczky György 

pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
magasabb vezetői teendőinek ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy változatlan feltételekkel írjon ki új abb pályázatot 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. A meghívóban 27-es sorszámon szereplő 

napirendi pont, a következő évben indítható napközis csoportok számának megállapításáról 
szól, a Bizottság hosszasan vitatta és a bizottsági tárgyalás óta az intézményvezetőkkel 
egyeztettek is arról, hogy a következő tanévre milyen megoldásokat tudnának találni a 
különböző óraszámok biztosításához, csoportok indításához, azonban ez az egyeztetés még 
ma reggel is tartott. Erről új összesítő táblázatot és határozattervezetet fognak kiosztani a 
szünet előtt. Javasolja, mivel egyetlen pályázó sincs jelen, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálását 42-es napirendi pontként tárgyalják. 
Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal "A Kőbányai Egészségügyi Szaigálat igazgatói álláshelye pályázatának 
elbírálása" tárgyú előterjesztést 42. napirendi pontként tárgyalja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Módosító javaslat érkezett, 
melyet minden képviselőnek kiosztottak. Nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a módosító 
javaslat figyelembevételével a határozati javaslatra. 
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Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat megbízott vezetője által elmondottak alapján: A Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat módosító és egységes szerkezetű alapító okiratának l. pontjában meghatározott 
bankszámlaszáma egészüljön ki egy alszámlaszárnrnal az alábbiak szerint: 

Bankszámlaszáma: 11784009-16926886 
11784009-16926886-02130000 

Az előterjesztő támogatja a 472/1. módosító javaslatot. 

296/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 

(472/l. módosító javaslat) 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a módosító 
javaslat figyelembevételével - a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát az l. 
melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. (Az alapító okiratoka jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

Szabóné Gerzson Sarolta: (ügyrendi hozzászólás) Megérkezett a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat igazgatói álláshelyére pályázó hölgy, javasolja, hogy az előző döntésüket - a 
sorrendmódosításra - módosítsák. 

Elnök: Az a javaslat hangzott el, hogy következő napirendi pontként tárgyalják a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálásáról szóló napirendi pontot. 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi j avas latra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal 4. napirendi pontként tárgyalja "A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói 
álláshelye pályázatának elbírálása" tárgyú előterjesztést. 

Elnök: Kérdezi, hogy jelen van-e minden pályázó? Mivel egy pályázó van jelen, így 
mindenképpen zárt ülést kell tartaniuk, mert nem tudnak nyilatkozni a többiek, hogy 
hozzájárulnak-e a pályázatok nyilvános ülésen történő elbírálásához. Kéri, szavazzanak a zárt 
ülés elrendelésérőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 
l tartózkodással "A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának 
elbírálása" tárgyú napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 4. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirendi ponthoz tartozó döntés az SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
a nyilvános ülés jegyzőkönyvének részét képezi. 

297/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálásáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Endre utca 10.) igazgatói feladatainak ellátásával Dr. 
Szebechlebszky Erikát bízza meg határozott időre, 2012. július l-jétől 2017. június 30. 
napjáig. 
2. A Képviselő-testület a magasabb vezető alapilletményét, valamint a további 
szakképzettségért járó illetménynövekedést a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 50 OOO 
Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékot 100 OOO Ft-ban határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. július l. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

5. napirendi pont: 
Kőbánya 2011. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Megköszöni a kerület tűzbiztonságán dolgozó 
összes szerepiőnek az elmúlt évben végzett munkáját. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és elődszervezete 2011. évi tevékenységéről, valamint az 
illetékességi terület tűzvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

6. napirendi pont: 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

Mentők- Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 



17 

Elnök: Az előterjesztéshez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes ülésén módosító 
javaslat született. 

Élő Norbert: Véleményeszerint kevés olyan város, illetve kerület van az országban, ahol ilyen 
jól működik egy polgárőrség, és ilyen hosszú ideje. Minden olyan közpénzt, amit elköltenek, 
akár a polgárőrségre is, fokozottabban kell figyeljék Felvetette, hogy a Kolozsvári utcában a 
nem létező kutyafuttató ügyében van sok probléma. Alpolgármester úr megígérte, hogy 
megkéri a polgárőrséget, hogy fokozottabban figyeljen erre a területre. A pénzügyi 
beszámolónál kérték, hogy a benzinszámlák elszámolása legalább útnyilvántartással történjen 
meg. 

Élő Norbert módosító javaslata: 
A határozati javaslat egészüljön ki az alábbi 2. ponttal: 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, intézkedjen annak érdekében, hogy a 
következő negyedéves beszámolók az útnyilvántartást is tartalmazzák. 

531/1. módosító javaslat 

Radványi Gábor: Élő úr módosító javaslatát nem tudja támogatni. 

Az előterjesztő nem támogatja az 53111. módosító javaslatot. 

Elnök: A kutyasétáltatást tiltó táblák folyamatos kerülnek elhelyezésre. Jelzi, hogy a 
polgárőröknek ez ügyben nincs lehetőségük intézkedésre. Az útnyilvántartás bizonylatokkal 
történő elszámolása megtörténik tételesen, de ez olyan nagymennyiségű anyag, hogy nem 
kerül a Képviselő-testület elé. Képviselő úr is bármikor betekinthet ezekbe az anyagokba. 

Tokody Marcell Gergely: Fontos, hogy ne csak törvényességi, hanem célszerűségi ellenőrzés 
is történjen az Önkormányzat részéről. Az is természetes kell legyen, hogy a kellő indok 
meglegyen, hogy valóban a polgárőr tevékenység érdekében használták fel a támogatást. 
Javasolja, hogy az útnyilvántartás legyen elérhető a szerveren. Nem tudja, hogy a polgárőrség 
hány telefonnal dolgozik, nagyon sok a telefon-előfizetése és a GPS készüléke. Nem tudja 
elfogadni a beszámolót. 

Elnök: Képviselő úr kérése teljesen irreális. Minden képviselőnek jogában áll az iratokba 
betekinteni, azt gondolja, hogy azzal időt tölteni, hogy feltegyék az útnyilvántartást a 
szerverre, fölösleges. Jelzi, hogy ilyen elszámolási kötelezettsége számos szervezetnek van. 

Agócs Zsolt: Felhívja a figyelmet, hogy nemcsak a Kőbányai Önkormányzat által biztosított 
összegből működtetik a polgárőrséget, hanem vannak egyéb pénzügyi forrása is. Javasolja, 
hogy összkilométerben kapják meg, hogy hány kilométert mentek az üzemanyagköltségért. 
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Élő Norbert: Az útnyilvántartást azért kéri, hogy lássa, hogy a problémás területeken hányszor 
fordult meg a polgárőrség. 

Elnök: A polgárőröket azért támogatják, hogy legyenek jelen a közterületen, nem azért, hogy 
könyveket írjanak. A beszámolóban is elég részletesen szerepel, hogy mikor, hol, melyik 
helyszínen jártak. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Számára elfogadható lenne, és javasolja, hogy a beszámolóban 
szerepeljen az a mondat, hogy az elszámolt üzemanyagköltség megfelel az 
útnyilvántartásoknak. 

Elnök: Támogatja a javaslatot. 

Élő Norbert: Hatmillió forintot költenek a Wolf Polgárőrségre, négymillió forintot az idősek 
nyaraltatására, ez nem kevés pénz. Ha ennyi pénzt odaadnak, akkor elvárja, hogy legyen 
útnyilvántartás. 

Elnök: Letelt Képviselő úr felszólalásra rendelkezésre álló időkerete, kéri, fejezze be a 
hozzászólását. Kér mindenkit, tartsa be az SZMSZ-ben meghatározott felszólalásra biztosított 
időkereteket 

Tokody Marcell Gergely: Hány GPS-sel járnak Kőbányán, vagy miért van motorcsónak? 

Elnök: A vitát lezárja, határozathozatal következik. Az előterjesztő nem támogatta a módosító 
javaslatot, ezért kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 7 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el "A X kerület - Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2012. I negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóról" szóló 531. számú 
előterjesztéshez benyújtott 53111. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

298/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
(12 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület -
Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári 
Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. I. negyedéves tevékenységéről készített 
beszámolót elfogadj a. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel szemben kibocsátott törvényességi 
felhívásról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tokady Marcell Gergely: Látja a két szembenálló indoklást, mindkettőre azt lehet mondani, 
hogy van is igazság és azt is, hogy nincs, viszont az, hogy a képviselők szavazzanak minden 
egyes határozati javaslatról, még ha beszámoló is, nem olyan nagy probléma. A határozati 
javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület ne értsen egyet a törvényességi felhívással és 
majd a Kúria dönteni fog. Felhívja a figyelmet, hogy a Kormányhivatalnak most már 
bírságolási lehetősége van. 

Elnök: Erre az esetre nem vonatkozik. 

Tokady Marcell Gergely: Tehát nemjönnek ki rosszabbul, ha ellentmondanak? 

Elnök: Nem ellentmondani kívánnak, hanem van egy álláspontjuk és leírják az álláspontjukat 
megfelelő érvrendszerrel alátámasztva, ami miatt úgy gondolják, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzatuk helyes. Ez nem erőviszonyok mentén dől el, egészen más szabályok, 
elvek mentén bírálóclik el, reményeik szerint. Nincs több hozzászóló, a napirendi pont vitáját 
lezárja. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés l. mellékletében 
szereplő határozati javaslatra. 

299/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel szemben kibocsátott törvényességi 
felhívásról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Kormányhivatala által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelettel szemben kibocsátott törvényességi felhívással nem ért egyet. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (l) bekezdéseszerint írásban, indokolással ellátva 
tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát a Képviselő-testület l. pont szerinti 
döntéséről. 

Határidő: 2012. június 22. 

8. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A rendelettervezet előkészítése hosszú ideje zajlott, nagy precizitással, odafigyeléssel, 
és számos egyeztetéssei az érintettek bevonásávaL Nem jelentkezik senki hozzászólásra, kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

9. napirendi pont: 
A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tokody Marcell Gergely: Egy rossz törvényi szabályozás következtében előállt a temetőre 
nézve egy rossz helyzet, hiszen telekadó kötelesek lettek. Az Újköztemető a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásába tartozik, a Kőbányai Önkormányzatnál keletkezett egy bevétel, 
amiről lemondanak, tehát 200 millió forint adóbevétel-kiesésük Kérdezi, hogy kalkuláltak-e 
ezzel az összeggel? 

Elnök: Nem kalkuláltak 

Tokody Marcell Gergely: Ebben az esetben támogatja a rendelettervezetet 
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Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen 
szavazattal, l tartózkodással - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a 
telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. 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: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szerverre időközben felkerült az a levél, amelyet a 
Pensió 17 Kft. ügyvezetője írt, és 6,6%-os emelést tart indokoltnak a különböző költségek 
növekedése miatt. A szolgáltatóval kötött szerződésük viszont más típusú inflációszámítást 
tartalmaz, ezért Jegyző úr 3,9%-os mértékre tesz javaslatot a szerződés alapján a térítési díjak 
korrigálására. Nincs hozzászólásra jelentkező. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen 
szavazattal, l 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. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Mádiút-Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi 

sétány- Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal- az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest X. kerület, Sibrik 
Miklós út - Mádi út - Tavas utca - Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati 
rendeletet. 

12. napirendi pont: 
A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott közösségellenes 

magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A rendelettervezethez módosító javaslatcsomag is elhelyezésre került a szerveren. 
Ezek a rendelkezések korábban számos önkormányzati rendeletükben éltek, azonban a 
jogalkotás úgy hozta, hogy ezek a szabálysértések közül kikerültek, és a jogalkotó szándéka 
szerint közigazgatási eljárás keretében kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Minden 
települési önkormányzat ezen a rendeletalkotásorr túl van. A rendeletüket igyekeztek úgy 
megalkotni, hogy a már a szomszédos kerületekben megalkotott rendeletekből figyelembe 
vegyék a már feltárt tanulságokat, eseteket 

Kovács Róbert: A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló, 509. számú előterjesztés 
l. mellékletében foglalt rendelettervezethez (a továbbiakban: R.) módosító javaslata: 

l. Az R. az 5. alcímet megelőzően a következő 8. §-sal egészül ki, a §-ok számozása 
értelemszerűen változik: 
"8. § (l) Aki a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő üzemképtelen járművet a közterület
használatra vonatkozó jogszabályok megsértésével közterületen tárolja, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el, és húszezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő húszezer forint helyszíni bírságot szabhat ki." 

2. Az R. 5. alcíme az alábbiak szerint módosul, a §-ok számozása értelemszerűen 
változik: 

"5. [A]Kőbánya rendezettségének[köztisztaság] védelme 

8.§ 
l. Aki 

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint 
a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépíteden terület gondozásáról, tisztántartásáról, 
gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről[-] és síkosság-mentesítéséről, 
a hó eltakarításáról, 

b) az ingatlan[o]~n lévő felépítmény homlokzatát vagy az ingatlanf!: kerítését nem tartja 
tisztán, nem gondoskodik az építménye falának, illetve az ingatlana kerítésének a tövéből 
kinövő gyomnövényektőL illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, 
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c) nem gondoskodik a[ beépítetlen] telekingatlan tisztán tartásáról és gyomnövényektőL 
illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, az ingatlanon lévő hulladék elszállításáról, 

d) nem gondoskodik a telekingatlanról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyesésérő l, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdés a) pontja alkalmazásában a terület akkor gondozott, ha 
a) a talajtakaró növényzet magassága a húsz centimétert nem haladja meg, 
b) a fás szárú növények, illetve bokrok két és félméter magasság alatti része nem nyúlik 

az úttest, illetve a járda fölé, és 
c) a fásszárú növény sarját eltávolították 

(3) Aki 
gl[e)] az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán, 
Ql[f)] a közterületre elhelyezett építési anyagat vagy a törmeléket legkésőbb a kirakástól 

számított 8 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el, 
fl[g)] a közterületen zöldhulladékot, sót, sós homokot vagy azokkal szennyezett havat 

helyez el, 
dl.[ h)] hirdetményt, plakátot vagy falragaszt nem a kijelölt helyen, illetve a kijelölt helyen 

jogosulatlanul helyez el, 
fl.[i)] kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát vagy egyéb reklámfelületet nem tart tisztán, 
.t2W1 felszólításra nem gondoskodik az illegális falragaszok, a közízlést sértő vagy a 

városképet rontó festések eltávolításáról, amennyiben az azokat elhelyező vagy akinek az 
érdekébenakihelyezés történt, nem ismert, 

gl[k)] nem gondoskodik a szórólapok, röplapok utcai terjesztői tevékenysége nyomán 
keletkezett hulladék összetakarításáról, 

hl[l)] a szelektív hulladékgyűjtő tárolóedényt jogosulatlanul áthelyezi, illetve azt nem a 
rendeltetésének megfelelőerr használja, különösen ha a tárolóedénybe ott el nem 
helyezhető hulladékat helyez el, 

il[m)] a hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedénybe háztartási 
hulladékat helyez el, 
fl[n)] a városrészre meghirdetett lomtalanítás időpontját megelőzően több mint 24 órával 

helyezi el a feleslegessé vált tárgyakat, ingóságokat (lomokat), illetve úgy helyezi el 
azokat, hogy azzal akadályozza a gyalogos vagy ajárműforgalmat, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható . 

.(12[(2)] Az (l) és a (3) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt 
a közterület-felügyelő ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

A 8. § (l) és (3) bekezdésében meghatározott tiltott, közösségell~nes magatartást elkövető 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét és az elkövetett 
szabályszegés megnevezését az Önkormányzat harminc napra a honlapján közzéteszi." 

3. Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"9.§ 
21. A zöldterületet a rendeltetésének megfelelő célra és módon, állaga sérelme nélkül 

szabad használni. 
22. Járművel csak a zöldterület erre a célra kijelölt részén szabad közlekedni. 
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23. A zöldterületre gépi meghajtású vagy azzal vontatott járművel behajtani, illetve beállni 
tilos. 

24. Szökőkútban és tóban fürdeni vagy bármilyen módon azok vízébe lépni tilos. 
(5) A közterületen elhelyezett vízvételező helyet a rendeltetésétől eltérően használni tilos. 
(2[5]) Aki az (1)-(~[4]) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, tiltott, 

közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 
(1[6]) Az (1)-(~[4]) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a 

közterület-felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki." 

4. Az R. 12. §(l) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"(l) Tilos szeszes ital közterületen történő fogyasztása, illetve felbontott csomagolásban 
való birtoklása a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel." 

5. Az R. 16. §(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"(4) Tilos közterületen, közös használatú helyiségben, többlakásos lakóépület erkélyén, 
loggiáján, teraszán vagy udvaron idegen, illetve gazdátlan állatot etetni." 

6. Az R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"17. § 

(l) Tilos állatot tartani többlakásos, valamint a több nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
magában foglaló [lakó]épület erkélyén, loggiáján, teraszán, folyosóján, valamint közös 
használatú helyiségében. 

[(2) Az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán többlet-állattartási 
engedély hiányában háztartásonként legfeljebb két eb - és egyszeri szaporulata három 
hónapos korig - tartható. 

(3) Többlakásos épületben és annak udvarán többlet-állattartási engedély hiányában 
lakásonként egy eb - és egyszeri szaporulata három hónapos korig- tartható. 

(4) A lakásban és annak udvarán többlet-állattartási engedély hiányában 
háztartásonként két macska- és egyszeri szaporulatahárom hónapos korig- tartható.] 

(2.[5]) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni 
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. A bekerített 
ingatlanon szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének alkalmasnak kell lennie az eb 
kiharapásának és kijutásának megakadályozására." 

7. Az R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"24.§ 
Aki többlakásos ingatlanban 
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a) [a külön tulajdonában vagy a jogcímétől függetlenül használatában álló 
ingatlanban végzett építési, szerelési, felújítási munkával vagy egyéb zajjal járó 
tevékenységével - amennyiben a a lakóközösség által elfogadott szervezeti és 
működési szabályzat vagy házirend eltérő időtartamot nem határoz meg, vagy 
valamely zajjal járó tevékenység folytatására nézve eltérő időkeretben lehetőséget 
nem biztosít - munkanapokon a 20.00 órától 7.00 óráig, munkaszüneti és 
ünnepnapokon a 16.00 órától 7.00 óráig terjedő időszakban mások nyugalmát, 
pihenését zavarja, 

b) ]a közös használatban lévő területet, épületrészt úgy használja, hogy azzal a 
lakóközösség által elfogadott szervezeti és működési szabályzatban vagy házirendben 
rögzített előírásokat megszegi, 

QlcV a közös használatban lévő területen, épületrészen - ha a lakóközösség által 
elfogadott szervezeti és működési szabályzat vagy házirend eltérően nem rendelkezik -
dohányzik, alkoholt fogyaszt, vagy ott egyedül vagy mással indokolatlanul és másokat 
zavaró módon, huzamosabb ideig tartózkodik, 

f[d]) a külön tulajdonában vagy jogcímétől függetlenül használatában álló ingatlanban 
általa vagy a megbízásából végzett építési, szerelési, felújítási munkálatok során 
keletkezett, a közös használatra szolgáló területre, épületrészre került szennyeződést vagy 
hulladékat a munkálatok befejezését vagy a munkálatok tizenöt napot meghaladó 
szüneteltetése esetén a szüneteltetés megkezdését követő ésszerű, de legfeljebb nyolc 
napos határidőn belül nem távolítja vagy távolíttatja el, 

d) a külön tulajdonában vagy jogcímétől függetlenül használatában álló ingatlanban az 
egy háztartásban szokásos mennyiséget meghaladó mennyiségű hulladékat halmoz fel, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható." 

8. Az R. a 13. alcímet megelőzően a következő 25. §-sal egészül ki, a §-ok számozása 
értelemszerűen változik: 

"25. § (l) Aki épületből közterületre, közforgalom céljára megnyitott magánterületre vagy a 
többlakásos épület más részére folyadékot, szennyeződést vagy tárgyat kiönt, kijuttat vagy 
kidob, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és húszezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. · 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő húszezer forint helyszíni bírságot szabhat ki." 

(509/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 509/1. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Látható, hogy nem minden kerülhet be az önkormányzati rendeletbe, 
amit szeretnének, hogy benne legyen. Ennek egyik oka, hogy az új szabálysértésekről szóló 
törvény megalkotásával a szabálysértések körébe tartozó cselekmények lefedetté váltak a 
törvény által, azok tekintetében közösségellenes magatartás nem hozható létre. Másik oka, 
hogy ágazati jogszabályok is tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek bizonyos 
magatartásokat tilalmaznak, vagy más módon szabályoznak, mint ahogy az a helyi 
szabályokban korábban megjelent volna, ezeket sem szabályozhatja az önkormányzat 
képviselő-testülete ellentétes módon. A lehető legteljesebb módon megpróbálták feltérképezni 
azokat a problémákat, amelyekre jelzés érkezik, eddig esetleg jogszabály hiányában nem 
tudtak megfelelő reakciót vagy jogkövetkezményt alkalmazni. Polgármester úr módosító 
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javaslata egy-két pontosítást, illetve kiegészítést tesz az előbb elmondottak szellemében a 
rendelettervezethez. Főleg a kerület rendezettségével kapcsolatos szabályok kerültek 
pontosításra, lakóingatlanon, illetve az ingatlan közvetlen környezetében lévő terület 
rendezésével egy-két az alkalmazást megkönnyítő szabályt lehet látni, illetve egy-két olyan 
tényállás került bele a módosító javaslatba, amelyek továbbgondolás eredménye (pl. ablakon 
kidobott, kiöntött tárgyak, szennyeződés okozásának tiltása, közterületen elhelyezett 
üzemképtelen járművekkel kapcsolatos tilalom megszegése, hulladék-felhalmozás 
lakóingatlanban). Külön felhívja a figyelmet, hogy a köztisztasággal kapcsolatban számos 
rendelkezést nem tartalmazhat a rendelet, mert ezeket a szabálysértési törvény tartalmazza. 
Kikerül a rendelettervezetből a zajokozással kapcsolatos szabályszegés, amely szintén a 
szabálysértési törvény nyomán a csendháborítás tényállásával került körülírásra. A napokban 
elfogadott Kormányrendelet nyomán az állattartással összefüggő szabályokjelentős szűkítését 
kell megtenniük a kerületi szabályozásban. Alkotmánybírósági döntéssel is megerősítve a 
kormányrendeleti állattartási szabályokon túl az önkormányzat nem állapíthat meg tilalmakat 
akár az állatok számára, akár a tartás körülményeire tekintettel, ezért az eredeti tervezetből 
néhány rendelkezéskikerülnea módosító javaslat során. 

Dr. Fejér Tibor: A tiltott közösségellenes magatartás megfogalmazással kapcsolatban van 
észrevétele, ugyanis ez azt implikálja, hogy vannak nem tiltott közösségellenes magatartások. 
V él eménye szerint minden közösségellenes magatartás tiltott. 

Agócs Zsolt: Kérdezi Jegyző urat, hogy egy kiegészítést be lehet-e illeszteni a 8. § (l) 
bekezdésébe, ugyanis sok idős ember lakik családi házas környezetben, akik koruknál fogva 
nem tudják takarítani a havat, kéri, hogy ilyen esetben kapjanak felmentést. Bizonyos 
helyeken a járda és az úttest közötti szélesség nem állandó dolog, kéri, határozzák meg, hogy 
hány méterig kell gondoznia a területét 

Dr. Szabó Krisztián: Dr. Fejér Tibor képviselő úrnak válaszolva, egyrészt a törvény alkotja 
ezt a kifejezést, másrészt bizony van nem tiltott közösségellenes magatartás, itt kifejezetten a 
jog által tiltott közösségellenes magatartásokról van szó. Agócs úr felvetése nehezebben 
megválaszolható kérdés. Azok számára biztosíthatnak-e mentességet, akik nem teljesítik a 
kötelezettségüket. Ezek tipikusan azok a jogszabályban rögzített kötelezettségek, amelyeket 
nem a Képviselő-testület állapít meg, hanem más jogszabály tesz kötelezővé. A közterület 
rendjére vonatkozó központi jogszabályok előírják ezeket a gondoskodási, tisztántartási 
kötelezettségeket, az önkormányzat csak szankciót fűz hozzá. Amikor valaki nem tudja 
teljesíteni a kötelezettségét, akkor azt a Képviselő-testület közösségellenes magatartásnak 
minősít, itt nincs felróhatóság. A közigazgatási jogi keretrendszer miatt nem tudnak 
felmentést beszúrni. Jogszabály meghatározza, hogy melyik az a közterületi területrészt, ahol 
ezt a kötelezettséget teljesíteni kell. A rendelet erre azt mondja, hogy aki ezt nem teljesíti, az 
büntetendő. Ha valakinek nagyobb a területe és nem egyéb használatú közterület, azt neki 
kötelessége rendben tartani. 

Elnök: Eddig mindig figyelmeztették a nem cselekvőket, de a közigazgatási eljárásban 
jelenleg erre nincs lehetőség. 
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Agócs Zsolt: Kéri, hogy a közüzemi szolgáltatót is kötelezzék arra, hogy ápolja a környezetét 

Dr. Szabó Krisztián: Kéri, hogy az érintett ezzel a konkrét üggyel kapcsolatban forduljon a 
Polgármesteri Hivatalhoz, ki fogják vizsgálni az ügyet. 

Tokody Marcell Gergely: Egyetért, hogy a rendet fenn kell tartani és ehhez szankciónak is 
kell fűződnie. A rendelet hatálybalépésének időpontja 2012. július 15., nagyon korainak tartja 
ezt az időpontot A jogalkotásról szóló törvény és jogszabályszerkesztésről szóló IRM 
rendelet is, hogy kellő időt kell biztosítani a jogalanyoknak a jogszabály megismerésére. 
Javasolja, hogy a hatálybalépés időpontja 2012. augusztus l-je legyen. Az állampolgárokat, 
kerületi lakosságat tájékoztatni kell, hogy lesz ilyen rendelet, nézzék meg. Vannak olyan 
tényállások, amelyek esetében régi rendeletre történik a hivatkozás, 1994-es, 1995-ös 
rendeletekről beszélnek, és nem lehet elérni a honlapon. Nagy előrelépés a szipusok 
szankcionálása. A rendelet 6. § (2) bekezdésében szerepel, ha a házszámtábla kihelyezésére 
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget valaki, akkor tízezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Mitől függ majd, hogyan fognak 
differenciálni? 20. §-ban szerepel a bevásárlóközpont, hogy nem lehet italt venni, de a 
bevásárlóközpontban igen? 

Elnök: A tervek szerint, amennyiben megalkotja ma a Képviselő-testület a Kőbányai Hírek 
következő számában teljes teljedelemben meg fog jelenni. Jelzi, hogy ezek a szabályok eddig 
is éltek, csak nem ilyen módon, nem rendelet formájában kerültek megfogalmazása. Úgy véli, 
mindannyiuk érdeke, hogy minél hamarabb alkalmazhatóvá váljon a rendelet, hiszen Kőbánya 
közterületeinek, egyes ingatlanok állapota megkívánja, hogy az egyébkéntjogkövető polgárok 
védelmet kapjanak. Áttanulmányozták számos település szankcionálási rendszerét a helyszíni 
bírságra ötvenezer forintig ad lehetőséget a jogalkotó. Ezzel ellentétben pontosan azért, hogy 
alkalmazhatóbb legyen a rendelet élnek a helyszíni bírság esetén a sokkal alacsonyabb 
mértékű bírság kiszabásának megállapításának a lehetőségéveL Viszont a közigazgatási 
eljárás keretében vizsgált szankcióknál mindig azt kell alkalmazniuk, amely a rendeletben 
meghatározott legalacsonyabb helyszíni bírság, illetve a maximálisan megállapítható 
százötvenezer forintig terjed. 

Somlyódy Csaba: Köszöni, hogy javaslatai bekerültek a rendelettervezetbe. Azt gondolja, 
hogy időnként vissza kell majd térni a rendeletre és a tapasztalatokat elemezni kell, 
kiindulópontnak viszont jó. Javasolja, hogy a hatálybalépés napja 2012. augusztus l-je 
legyen. 

Elnök: Jelen pillanatban egyes ingatlanokon, a környezetükben olyan gyomáradat lepi el a 
kerületet, amelyet jelen pillanatban nem tudnak kezelni. Ezért tartja fontosnak, hogy a 
rendelet minél hamarabb legyen nyilvános és hatályba léptetett. Ha a szankció nem is jelenik 
meg azonnal, de felhívja a polgárt a cselekvésre. Egyáltalán ennek a rendelettípusnak az 
alkalmazhatósága, életszerűsége az évek hosszú során fog kiderülni, hogy mennyire jó, és 
helyes. 
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Mihalik András: Kéri, hogy középületekbe, nyomtatott formában kertiljön ki a rendelet, hogy 
el tudják olvasni az állampolgárok. 

Elnök: Meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy különböző közintézményekben, orvosi 
rendelőkben akár faliújságra ki lehet-e ezt tűzni. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elismerését fejezi ki a Polgármesteri Hivatalnak és Jegyző úrnak a 
rendelet kodifikálásáért Polgármester úr számos módosító javaslatával is tökéletesen egyetért. 
Az előkészítés nagyon rendben volt, a határidő előtt mindenki elolvashatta a rendeletet, de a 
számos módosító javaslatot nem tették közre, ezért javasolja, hogy augusztus 1-jévellépjen 
hatályba a rendelet. 

Tokody Marcell Gergely: Módosító javaslatait elküldte Jegyző úrnak, de nem jelent meg 
sehol, illetve nem kapott választ rá, ezért szóban ismerteti azokat: A 20. § (3) bekezdés c) 
pontjából a "bevásárlóközpont" szót javasolja elhagyni. A 26. § (2) bekezdés egyik megjelölt 
helyszín pont olyan, ahol kártyaterem és játékterem működik, arról szól, hogy be szeretnének 
záratni valamit, csak ezt jogi köntösbe bújtatták Tilos a lomtalanítás céljából a közterületre 
kihelyezett hulladék tízméteres körzetében életvitelszerűen tartózkodni. 
Tilos továbbá lomtalanítás céljából a közterületre kihelyezett hulladékat széttúrni, 
széthordani, illetve szétdobálni. A szokásos szankciót javasolja mellé. Tilos az azonos 
neműek közötti szexuális kapcsolatot a társadalmilag elfogadott normális szexuális 
viselkedésként népszerűsítés szándékával, nagy nyilvánosság előtt megjeleníteni. 

Dr. Szabó Krisztián: Ha a Képviselő-testület elfogadja a rendeletet, akkor az holnap 
kihirdetésre kerül, és írásban fordul a kerületi Rendőrkapitányhoz, a polgárőr szervezetekhez 
és természetesen a Közterület-felügyeletet is olyan utasítással fogja ellátni, hogy amíg a 
rendelet nem lép hatályba, addig is fokozott tájékoztató tevékenységet fejtsenek ki annak 
érdekében, hogy mármost hívják fel a figyelmet arra, hogy rövidesen az a magatartást, amit 
valaki esetleg tanúsít, vagy az a mulasztás, amit bárki elkövet bár még nem büntetendő 
magatartás, de rövidesen az lesz és készüljön fel arra, hogy azt megszüntesse, vagy járjon el 
az elhárítás érdekében. Tokody képviselő úr konkrét módosító javaslatait azért nem 
támogatja, mert ez egy az egyben a szeptemberben elfogadott közrendvédelmi rendeletből 
kerültek átemelésre. Tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület már 
egyszer kifejezte az elfogadó döntését, nem kívánja ezt felülvizsgálni. A Képviselő-testület a 
módosító javaslatról ismét dönthet. A lomtalanítással kapcsolatos módosító javaslatot azért 
nem tudja támogatni, mert a közterületen való életvitelszerű tartózkodás szabálysértés, ezt 
nem szabályozhatják akkor sem, ha hozzáteszik, hogy lomtalanítás mellett történik az 
életvitelszerű közterületen tartózkodás. A lomok széthordása, eltávolítása szintén 
szabálysértés, a köztisztaság elleni szabálysértési tényállás körébe tartozik. Az azonos 
neműekre vonatkozó módosító javaslatát nem tudja támogatni Képviselő úrnak, mert 
Alaptörvény ellenes. A szólás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának az alaptörvényi rendelkezését sérti. A Honlapon a régebbi 
rendeletek is megtalálhatók 

Tokody Marcell Gergely: Fenntartja a módosító javaslatait. 
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Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Módosító javaslat hangzott el, 
hogy a rendelet hatálybalépésének napja 2012. augusztus l-je legyen. Kérdezi az előterjesztő 
Jegyző urat, támogatja-e a javaslatot? 

Dr. Szabó Krisztián: Nem támogatja a javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván, Tokody Marcell Gergely, Agócs Zsolt: A rendelettervezet 29. 
§-ában szereplő hatálybalépés az alábbiak szerint módosuljon: 
"Ez a rendelet 2012. augusztus l-jén [július 15-én] lép hatályba." 

(509/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 509/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Azt gondolja, fontos, hogy minél előbb hatályba léptessék a rendeletet, nem feltétlenül 
kell azonnal büntetni, de legyen alapjuk arra, hogy felhívják a figyelmet. Kéri, szavazzanak 
arra, hogy a rendelet hatálybalépésnek időpontja 2012. augusztus l-je legyen. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, 4 
ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadja a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezethez 
benyújtott 50912. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Tokody képviselő úr 20. § (l) bekezdés c) pontjára tett módosító 
j avaslatára. 

Tokody Marcell Gergely: A rendelettervezet 20. § (l) bekezdés c) pontját (a 
bevásárlóközpontban) törlésre javasolja. 

(509/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 509/3. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 8 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezethez 
benyújtott 50913. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Tokody képviselő úr 26. §(2) bekezdésére tett módosító javaslatra. 

Tokody Marcell Gergely: A rendelettervezet 26. § (2) bekezdésének törlését javasolja. 
(509/4. módosító javaslat) 
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Az előterjesztő nem támogatja az 509/4. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l igen, 7 
ellenszavazattal, l O tartózkodással nem fogadja el a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamúzt a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezethez 
benyújtott 50914. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Tokody Képviselő úr módosító javaslatára az azonos neműek 
vonatkozásában. 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja a rendelettervezet 24. § kiegészítését az alábbi (2) 
bekezdéssel: 
"(2) Tilos az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot társadalmilag elfogadott, normális 
szexuális viselkedésként, népszerűsítés szándékával, nagy nyilvánosság előtt megjeleníteni." 

(509/5. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 509/5. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 9 
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezethez 
benyújtott 509/5. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Tokody képviselő úr lomtalanítással kapcsolatos módosító 
j avaslatára. 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja a rendelettervezet 8 § (l) bekezdését egy o) ponttal 
kiegészíteni az alábbiak szerint: 
"o) Tilos a lomtalanítás céljából, a közterületre kihelyezett hulladék tízméteres körzetében 
életvitelszerűen tartózkodni. Tilos továbbá a lomtalanítás céljából, a közterületre kihelyezett 
hulladékat széttúmi, széthordani, illetve szétdobálni." 

(509/6. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 509/6. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l igen, l O 
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezethez 
benyújtott 50916. módosító javaslatot. 
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Elnök: Jegyző úr támogatja az általam benyújtott módosító javaslatokat, arról külön nem 
szavaz a Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen 
szavazattal, l tartózkodással - az 509/1-2. módosító javaslatok figyelembevételével az 
előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetősége 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztés nem arról szól, hogy holnaptól vezessék be az ebadót, hanem 
próbálják az anyagokat úgy összerakni, ami esetleg azt a döntés előkészítést is jelentheti, hogy 
a következő évtől alkalmazzanak-e ebadót, ebrendészeti hozzájárulást. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy az ebek összeírásamennyibe kerül? 

Elnök: Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének egyik kerékkötője, hogy ebszámlálást kell 
végezni, amit egyébként is el kell végezniük. Nem látja biztosan, hogy amentességek köre 
mit fog jelenteni, mert arról nincs nyilvántartásuk A jogszabály eleve adómentesnek, 
hozzájárulás mentesnek ítél számos ebet. Jegyző úr jelzi, hogy az ebszámlálásra van 
költségvetési forrásuk tartalékolva. 

Élő Norbert: Nem támogatja, hogy ebadót vezessenek be, de azt támogatná, hogy ebrendészeti 
rendszert alakítsanak ki. Például, ha valaki nem oltatja be a kutyáját, vagy nem takarítja össze 
a kutyapiszkot az kapjon büntetést. Nem javasolja, hogy mindenkire kivessék az adót. 

Révész Máriusz: A kutyák miatt meglehetősen nagy költségei vannak az Önkormányzatnak, 
ezért helyes lenne, hogy ezt a költséget a kutyásokra hárítanák tovább. A törvényi 
előírásokkal szemben, sokkal árnyaltabb és differenciáltabb megközelítésre is van véleménye 
szerint lehetőség. Ha a befolyt pénzt a kutyafuttatók kialakítására visszaforgatnák, akkor 
tisztességesen és j ól járnának el. 

Tokod y Marcell Gergely: V él eménye szerint úgy kell kezelni a problémát, hogy aki nem 
megfelelő módon jár, nem felelős kutyatartó, azt kell büntetni, és a befolyt összegből el kell 
kerülni, hogy általánosan mindenkire adót vessenek ki. 
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Dr. Szabó Krisztián: Az ebrendészeti nyilvántartás létrehozatala kötelező. Nagyon sok 
szabályt, amelyet említettek, központi jogszabályok tartalmazzák. A kutyapiszok 
szabálysértés, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályokról szóló Kormányrendelet 
nemrég megalkotott módosítássorozata nagyban megváltoztatta a kedvtelésből tartott 
állatokra vonatkozó szabályozást. Ez vonja maga után azt is, hogy az önkormányzat nagyon 
sok mindent már nem szabályozhat, illetve az eddigi szabályaikat meg kell változtatni. A 
Kormányrendelet kötelezővé teszi a kutyák chippel történő megjelölését, a magán-állatorvosi 
nyilvántartásnak a teljes vezetését, a parazitaélősködőkkel kapcsolatos intézkedések 
tekintetében is nagyon részletes és szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz. E tekintetben nincs 
az önkormányzatnak szabályozási lehetősége. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Felhívja a figyelmet, hogy a hatásvizsgálaton véleménye szerint 
finomítani kellene, mert nemcsak a feltüntetett kiadásokkal fog jámi a felmérés. Amikor 
legutóbb megszűnt az ebadó, akkor azért szűnt meg, mert többe került a behajtás, mint 
amekkora összeg befolyt. 

Elnök: A hatásvizsgálat igen szűk keresztmetszetű, nem foglalkozik a munkaerő kérdésével, 
az irodával stb., vélhetőerr ezért sem vezette be ezt az adónemet az önkormányzatok jelentős 
része. V élhetőerr az is igaz, hogy a be szedhető összeg alatta maradna a kiadásaiknak Nincs 
több hozzászóló, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs 
hozzászólásraj elentkező, a napirendi pontot határozathozatal nélküilezárj a. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

15. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi 

önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Gratulál a Vívószakosztálynak, hiszen nincs olyan verseny, ahol ne a Törekvés 
Sportegyesület vívói lennének az elsők. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Révész Máriusz: Idén fordult először elő, hogy a felnőtt koros~ályokat is összeszámítva 
ifjúsági és gyerek korosztályokkal az összetett pontversenyt is megnyerték a Törekvés Sport 
egyesület vívói. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkezés, a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati 
támogatás tervezett felhasználásáról sz ó ló tájékoztatót tudomásul veszi. 

16. napirendi pont: 
A Törekvés Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésének támogatása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Révész Máriusz: Kérdezi, tudják-e hogyan áll a művelődési ház átvétele, és ha úgy adódik, 
hogy a tél beállta előttátkerül a Kőbányai Önkormányzathoz, akkor érdemes a döntésüket ez 
alapján megfontolni, hiszen nagyon jelentős költségmegtakarítást jelentene, ha a fűtési 

rendszer nem úgy működne, mint eddig. 

Elnök: A Nemzeti Vagyonkezelő a Törekvés Művelődési Központ átvételére adott egy nem 
túl barátságos választ, hogy jelen pillanatban ez a MÁV tulajdonában lévő ingatlan, amíg ez 
nem változik, addig az önkormányzat feleslegesen nyújt be és jelez különböző igényeket. 
Érdemi előrelépés ezen ügyekben nem történt. Az úgynevezett Jancsi-telep ügyében látszik a 
8-l O pontos feladatlista, amely mentén haladniuk kell. Minden következő lépés, ami előre 
viheti az ügyet a MÁV, illetve más szakhatóságok asztalán van. 

Dr. Pap Sándor: Nem látja egyelőre a mozgásterüket arra, hogy egy ekkora, és ilyen 
állapotban lévő épület átvételére azt tudja mondani, hogy biztosan lesz forrás. Lassan időszerű 
lesz különválasztani az épületnek az ügyét és az itt dolgozók rendkívül értékes 
hagyományőrző kulturális tevékenységét, ezt a tevékenységet megőrizni mindenképpen 
komoly feladatuk. Az épülettel kapcsolatos elképzeléseiket lehet, hogy revidiálniuk kell. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület ne támogassa a fűtéskorszerűsítést. 
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Révész Máriusz: Az önkormányzatnak hivatalos döntései születtek arról, hogy az épületet át 
akarják venni. Elég furcsa helyzetet fog előállítani, hogy minden kapcsolatukat latba véve 
küzdenek azért, hogy a Törekvés Művelődési Ház az Önkormányzathoz kerüljön, majd ezt 
kiderül szóban, hogy talán nem is akarják átvenni. Tisztázzák, hogy mit akarnak. Ha a 
Képviselő-testület többsége úgy gondolja, hogy ezt az épületet nem érdemes átvenni, akkor 
ezt a döntést meg kell hozni, és felül kell bírálni az eddigi álláspontjukat. 

Elnök: Jegyző úrtól kérte, hogy augusztusra, legkésőbb szeptemberre készüljön el egy olyan 
kimutatás, amely tartalmazza az összes, korábban meghozott határozatukat, amelyben 
kötelezettséget vállaltak Kérte, hogy teljes körű szerződés-kimutatás kerüljön a Képviselő
testület elé, amely szintén a kötelezettségeiket fogalmazza meg, illetve az alapfeladaton túl 
megjelenő feladatrendszer tételes kimutatását, hogy az alapfeladataikat milyen módon, milyen 
plusz hozzáadott értékekkellátják el. Szeptemberre az ország költségvetése rendelkezésre fog 
állni, nagymértékben meg fogja határozni a következő és az azt követő évi mozgásterüket, 
hogy milyen költségvetés kerül elfogadásra. A képviselő-testületnek már augusztus, 
szeptember hónapban foglalkozni kell azzal, hogy a jövőt milyen módon tervezik, hogyan 
képzelik el a költségvetés helyzetének biztonsága miatt. Nem került szóba, de itt problémát 
jelentene az is, hogy idegen tulajdonon kerülne végrehajtásra egy fejlesztés, am1 nagyon 
szerencsétlen. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy arról döntsenek, ha átkerül az Önkormányzat tulajdonába a 
Törekvés Művelődési Ház, akkor biztosítsák ezt a támogatást. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

300/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Törekvés Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésének támogatásáról 
(14 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Művelődési Központ fűtési rendszer felújításához, illetve korszerűsítéséhez igényelt 
támogatás iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi 

önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs 
hozzászólásrajelentkező, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna 
Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati támogatás 
tervezett felhasználásáról sz ó ló tájékoztatót tudomásul veszi. 

18. napirendi pont: 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Élő Norbert: Kérdezi, hogy hogyan gazdálkodnak az alapítványok ezekkel a pénzekkel? Azt 
látja, hogy nem költik el, de minimális kamatbevételt sem lát. 

Elnök: Eddig ezek az alapítványok gyakorlatilag nem műk:ödtek, most próbálnak lépéseket 
tenni, hogy működjenek. A Kőbánya Közbiztonságáért Alapítványnál a cégbírósági eljárás a 
napokban zárult le, úgyhogy megkezdheti a kuratórium a tevékenységét. Nincs több 
hozzászóló, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

19. napirendi pont: 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

20. napirendi pont: 
Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sport 
Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

21. napirendi pont: 
Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati j avas latra. 

301/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő Munkamegosztási 
megállapodásról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő 
költségvetési szerv között kötendő Munkamegosztási megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. (Munkamegosztási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.) 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra a sorrendmódosításra, hogy a meghívóban 22-es sorszámon 
szereplő előterjesztés a meghívóban 26-os sorszámon szereplő előterjesztés mögé kerüljön. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal a "Tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek 
bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezése és céltartalék képzése" tárgyú 
napirendi pontot a 27. napirendi pont előtt tárgyalja. 

22. napirendi pont: 
A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel 

felvételéhez engedményezési szerződés megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozatijavaslatra. 
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302/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel 
felvételéhez engedményezési szerződés megkötéséről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 292 144 168 Ft 
összegű rulírozó, támogatást megelőző hitel felvételéről döntött. A hitel célja a KEOP-
5.3.0/A/90-2010-0159 és KEOP-5.3.0/A/90-2010-0160 számú projektekhez kapcsolódó 
támogatások megelőlegezése. A hitel futamideje a 2012. július l-jétől 2013. június 15-ig 
terjedő időszak. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel és 
járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül 
első sorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyiadó-bevételekre, 
figyelembe véve amindenkor hatályos államháztartásijogszabályokat 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. részére - engedményezési szerződés 
keretében - engedményezésre kerüljön. Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt 
lebonyolítására szolgáló alszárnia a hitel teljes visszafizetéséig zárolásra kerül. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő 
éveiben a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat- módosításai során figyelembe veszi. 
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik 
arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó 
éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott korlátozás alá. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KEOP-5.3.0/A/90-2010-0159 számú és KEOP-5.3.0/A/90-2010-0160 
számú projekt keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitelre vonatkozóan 
az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
hitelszerződést, valamint az engedményezési szerződést aláírja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében. 
Határidő: 2012. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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23. napirendi pont: 
A TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 kódszámú, "Táguló világ" című projekt 

előfinanszírozásához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

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

303/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" című projekt 
előfinanszírozásához szükséges forrás biztosításáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklete 19. sorának (Képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartaléka) terhére 2 019 625 Ft-ot biztosít a TÁMOP-3.1.6-1113-2011-0004 
azonosító számú, "Táguló világ" című projekt 2012. évi előfinanszírozásához. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A T ÁMOP-2.4.5-12/4 kódszám ú, A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 

kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések 
támogatása című pályázaton történő indulásról 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

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

304/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-2.4.5-12/4 kódszámú, A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 
kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések 
támogatása című pályázaton történő indulásról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a TÁMOP-2.4.5-12/4 kódszámú, A 
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munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot 
növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásan az alábbi 
konzorciumi partnerekkel: Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány részt vegyen. 
2. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
aSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
A TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, "Kőbányai Köbükik" című projekt, 
valamint a T ÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR kódszám ú "Együttműködés a kőbányai 

tehetségekért" című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

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

305/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, "Kőbányai Köbükik" című projekt, valamint 
a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" 
című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosításáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TAMOP 3.4.3-
08/1-2009-0014 kódszámú, "Kőbányai Köbükik" című projekt 2011. augusztus l. és 2016. 
július 31. közötti fenntartási időszakából a 2012-2013. tanévének feladataira a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. mellékletének 6. soráról - TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége 
(517-519) - 2 OOO OOO Ft-ot felszabadít, egyben felkéri a polgármestert az előirányzat
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 
3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" című projekt 2011. 
augusztus l. és 2016. július 31. közötti fenntartási időszakából a 2012-2013. tanévének 
feladataira a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellék1etének 5. soráról- TÁMOP 3.4.4 
fenntartási költsége (513-516)- 5 OOO OOO Ft-ot felszabadít, egyben felkéri a polgármestert az 
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előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Szünetet rendel 13 óráig. 
Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozat képes. 

26. napirendi pont: 
A Szent László Gimnázium igazgatójának négyéves beszámolója és a belső ellenőri 

jelentéssei összefüggő munkáltatói döntés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Sárkány Péter igazgató urat. Kérdezi, hogy a zárt ülés elrendelésétkéri-e a 
napirendi pont tárgyalásához? 

Sárkány Péter: Hozzájárul, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület az őt érintő 
napirendi pontot. 

Elnök: A költségvetés készítésének időszakában merültek fel olyan kérdések, amelyek 
indokolttá tették azt, hogy a Képviselő-testület döntsön arról, hogy soron kívül elrendel-e egy 
belső ellenőri vizsgálatot. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a megismert tények 
tükrében mindenképpen szükséges a belső ellenőri vizsgálat lefolytatása. Az ellenőri vizsgálat 
elkészült, az érintett felek véleményezhették, megjegyzésselláthatták el, majd a belső ellenőri 
jelentésben foglaltak alapján mérlegelni kellett, hogy a jelentésben foglaltak kimerítik-e a 
fegyelmi felelősség kérdését. Az előterjesztés tartalmazza annak az indoklását, amely alapján 
a fegyelmi felelősségre vonás megindítását terjesztette a Képviselő-testület elé, annak az 
eljárásnak is azt a formáját választva, amely kisebb súlyúnak ítéli meg az esetet, éppen ezért 
egyszerűsített fegyelmi eljárás keretében kívánja tárgyalni mindezt. Az előterjesztés tárgya 
ezentúl az intézményvezető négyéves szakmai beszámolója, amely nyilván nem választható el 
a gazdasági, illetve ügyviteli tevékenységtől. A jelentés azt is feltárja, hogy milyen jellegű 
munkáltatói intézkedést. A Képviselő-testület hatáskörébe, tartozó szükségesnek tart 
meghozni ez ügyben. A tárgyalás során természetesen mód van arra, hogy Igazgató úr, vagy a 
jogi képviselője kifejtse az álláspontját az anyagban foglaltakkal kapcsolatban. Igazgató úr 
megkapta előzetesen az anyagot, át tudta tekinteni, fel tudott készülni, hogy meggyőzze a 
Képviselő-testületet arról, hogy ez nem feltétlenül így történt, illetve a feltárt hiányosságak 
nem merítik ki a fegyelmi felelősség kérdését. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Sárkány Péter: Sajnálja, hogy ilyen üggyel rabolja a Képviselő-testület idejét. A jegyzőkönyv 
számára rövidenszeretne pár érvet előterjeszteni. Az előterjesztés négy pontban foglalja össze 
a fegyelmi tárgyát, ehhez a négy ponthoz szeretné a következőt hozzáfűzni. Az első ponthoz: 
20 l O-ben volt egy revizo ri vizsgálat a Szent László Gimnáziumban, amelynek jegyzőkönyve 
a K/2628/3/2010/XVI. számot viseli, ez az anyag vizsgálta a közbeszerzéseket és nevesítette, 
hogy nem volt olyan szolgáltatás vagy eszközbeszerzés, amely elérte, vagy meghaladta volna 
a közbeszerzési értékhatárt Tartalmazza továbbá, hogy az intézménynek nem kellett 
közbeszerzéseket végrehajtania. Ez a revizori anyag 2010 áprilisában született. Ugyanebben 
az anyagban olvasható, hogy a közbeszerzési törvény előírásait nem szegték meg. 
Az előterjesztés második pontjához: a személyi anyagokban található hiányosságokat 
tételesen felsorolva nem tartalmazza a jelentés, így azt, hogy számos esetben voltak 
hiányosságok, ez nem egyértelműen állapíthatja meg, hogy mennyire súlyos. Véleménye 
szerint a Gimnáziumban olyan kicsi a fluktuáció, a munkatársak évek, évtizedek óta ott 
dolgoznak, a besorolásokkal kapcsolatos ügyek elbírálása többé-kevésbé megtörténhetett 
Ahol hiányosság volt a hiányosságak pótlása megkezdődött, illetve megtörtént, ezt a jelentés 
is megállapította. A harmadik ponthoz megjegyzi, hogy a jogszabályoknak történő megfelelés 
alapján átalakították kereset-kiegészítéssé a megbízási szerződéseket, ilyen értelemben itt sem 
ért senki, semmilyen kár, illetve semmilyen hátránnyal járó törvényszegés nem történt. A 
negyedik ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
46. § (3) bekezdése szerint nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétség 
elkövetésétől számítva egy év eltelt. 20 l O októberétől 20 ll. január 31-éig állt fenn Oroszi 
Judit belső ellenőri szerződése. Amikor tudomást szereztek arról, hogy ez összeférhetetlen, 
akkor azonnal megszüntették ezt a szerződést és más belső ellenőrt alkalmaztak. Oroszi Judit 
volt tíz éven keresztül a Gimnázium gazdasági vezetője és az ő távozása után a gazdasági 
vezető nem sokkal betegállományba került, és a Gimnázium helyettes gazdasági vezetője látta 
el a feladatokat. Ilyen értelemben a korábbi gazdasági vezető alkalmazása az inkább szakértői, 
tanácsadói feladatot jelentett. Megjegyzi, hogy a 2012. január 19-ei zárt ülésen az intézmény 
bérgazdálkodással kapcsolatos belső ellenőri vizsgálatának befejezését követően, annak 
alapján munkáltatói döntésen alapuló illetményéről ismét dönt a Képviselő-testület jelent 
meg, ez mint indoklás. Elsősorban a bérgazdálkodással összefüggő problémákról volt szó. A 
2012 áprilisában megjelent ellenőrzési jelentés, amely a K/19963/6/2012/XVI. számot viseli a 
bérgazdálkodással kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg: "Az éves költségvetések 
tervezésénél a rendszeres személyi juttatások, a nem rendszeres személyi juttatások és az 
alkalmazotti létszám eredeti előirányzatainak tervezése a Polgármesteri Hivatal által minden 
évre vonatkozóan kiadott bértervezési segédletekben előírt szempontok alapján történt meg. 
Az engedélyezett létszám és személyi juttatások tervezésére a Gimnázium alkalmazta a 
segédletben kötelezően előírtakat A jogcímeken való tervezés is a tervezési segédlet alapján 
történt." Úgy gondolja, hogy a január 19-ei döntés, amely egyértelműen a bérgazdálkodással 
lett volna kapcsolatos, az ilyen formán a jelen vizsgálat tárgyához kapcsolódó ellenőri 

jelentésből is egyértelműen kiderül. Kéri, hogy a négyéves beszámolót a jelen eljárástól 
legyenek szívesek elkülöníteni. Kéri, hogy a Képviselő-testület a négyéves beszámolóját 
fogadja el. Továbbá kéri az egyszerűsített fegyelmi eljárás megszüntetését, és a megrovás 
kiszabásának mellőzését. 

Elnök: Kéri Jegyző urat, röviden reagáljon Igazgató úr felvetésére az eljárás megindításának 
időszerűségére vonatkozóan. 
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Dr. Szabó Krisztián: Polgármester úr, Igazgató úr azon megjegyzesere utalt, amely a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 46. § (3) bekezdése szerint nem lehet fegyelmi 
eljárást indítani, ha a fegyelmi vétség elkövetéséről számított egy év eltelt. Ugyanakkor 
Igazgató úr figyelmen kívül hagyta ugyanennek a paragrafusnak a (7) bekezdését, amely úgy 
rendelkezik, hogy az egyéves határidő magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetében 
három évre emelkedik. E tekintetben a gazdasági vezető, illetve a belső ellenőr 

alkalmazásával összefüggő probléma az eljárás megindítására rendelkezésre álló határidőn 
belül történt. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Egyetért Révész Máriusz képviselő javaslatával, hogy válasszák 
szét a négyéves beszámolót és a fegyelmi kérdését, és amit Igazgató úr is kér. Formailag 
azért, mert a négyéves beszámolót az illetékes szakbizottság nem tárgyalta, tartalmilag azért, 
mert nem látja az összefüggést Igazgató úr általános munkája és egy konkrét fegyelmi ügy 
között. Javasolja, hogy a négyéves beszámolót ne tárgyalja a mai napon a Képviselő-testület. 

Elnök: Jegyző úr értelmezése szerint nem hagyható el a négyéves beszámoló az anyagból, 
mivel egy előterjesztésben került a Képviselő-testület elé. Csak arra nyílik mód, hogy a 
határozati javaslat első pontjáról ne hozzon döntést a Képviselő-testület, az később kerüljön 
tárgyalásra. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Magáévá teszi Jegyző úr javaslatát és javasolja a Képviselő
testületnek elfogadni. 

Révész Máriusz: Támogatja a javaslatot. Az intézményvezető úr négyéves beszámolója és 
ezen idő alatt hogyan mentek a pénzügyek ez azért szarosan összefügg. Azért javasolta a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén, hogy ne tárgyalják a négyéves beszámolót, 
mert éppen összefügg, és kell tudják, hogy mi lesz a napirendi pont második felének az 
eredménye. Helyénvalónak tartja, hogy szétválasszák a két témát. Meg kellett fontolni, hogy a 
belső ellenőri jelentésben leírt hiányosságak milyen súlyúak. Igazgató úrnak mondja, hogy 
igen-igen nagy jóindulat és pozitív megközelítés eredménye, hogy Polgármester úr az 
előterjesztésében ezt enyhe súlyúnak minősítette, és ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy egy 
megrovással ezeket a hiányosságokat el lehessen intézni. Itt azért rendkívül megállapítások 
vannak, és ha Polgármester úr nem jóindulatúan közelít a kérdéshez, akkor a fegyelmi eljárás 
részletes lefolytatása is megállhatott volna. 

Révész Máriusz, dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolják, hogy a Szent László Gimnázium 
igazgatójának négyéves beszámolója és a belső ellenőri jelentéssei összefüggő munkáltatói 
döntés tárgyú előterjesztés határozattervezetének l. pontja kerüljön törlésre. 

(490/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 490/1. módosító javaslatot. 
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Élő Norbert: Nem érti a fegyelmi eljárást. Igazgató úr elmondott egy teljesen más álláspontot 
Kiderült az első pontnál, hogy amikor felhívták a figyeimét arra, hogy mi történt, akkor azt 
mondták, hogy ez nem volt a közbeszerzési törvénnyel ellentétes, amikor kiderült, hogy 
mégis, akkor Igazgató úr megfeleltette a közbeszerzési törvénynek. Ha ennél súlyosabb 
dolgok vannak, azt le kell írni az előterjesztésben. A személyi anyagokban a hiányosságok 
kij avításra kerültek. A belső ellenőrzés által feltárt hibák számára nem alapozzák meg a 
fegyelmi eljárást. 

Elnök: Felhívja Élő képviselő úr figyeimét arra, hogy amikor Igazgató úr megkapta a belső 
ellenőri jelentést, amely tételesen felsorolta a hibákat, Igazgató úr nem tett észrevételt a 
záradékában, kvázi a megállapításokat elfogadta. Ezt követően tudott dönteni, hogy el kell 
indítani az eljárást vagy sem. Jelzi, hogy legalább négy olyan súlyú megállapítás szerepel a 
belső ellenőri vizsgálatban, amely önmagában a fegyelmi felelősség kérdését felvet, nem 
beszél a többi huszonegy néhányról, amely szintén vélhetőerr a médegelés alapján nem az 
intézmény teljesen szabályszerű ügyviteli működtetését támasztja alá. Kéri Jegyző urat, 
ismertesse azt a négy kérdést, amely indokolta, hogy a fegyelmi eljárás megindítására ilyen 
módon sor kerülj ön. 

Dr. Szabó Krisztián: Voltak személyzeti ügyintézéssei kapcsolatos hiányosságok, voltak 
gazdálkodással kapcsolatos hiányosságok, illetve a belső ellenőr foglalkoztatásával 
kapcsolatos kérdés, ezekből kiemelte Igazgató úr is azt a négy szabályszegést, amely a 
legsúlyosabb volt ezek közül. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény úgy fogalmaz, 
hogy a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét 
vétkesen megszegi, akkor kell vele szemben fegyelmi eljárást indítani. A lényeges megszegés 
mérlegelendő akkor, amikor súlyosnak vagy csekély súlyúnak minősítenek egy 
kötelezettségszegést. Vétkes megszegésről van szó, az szándékosság vagy gondatlanság lehet, 
abban az esetben az intézményvezetői teendőket meghatározó jogszabályok és egyéb 
szabályok bizonyos mértékű nem ismerete, vagy félreismerése okozza a szabályszegést, az 
nyilvánvalóan egy gondatlan alakzat, hiszen nem a kellő körültekintéssel történt bizonyos 
döntések meghozatala, illetve ügyviteli tevékenységének a folytatása. Az előterjesztés nem 
ismétli meg a belső ellenőrzési jelentésnek a következtetéseit, azt mellékletként olvashatja 
mindenki. Az összefoglalás, kiemelés azokra vonatkozik, amelyek súlya a fegyelmi eljárást 
önmagában megalapozná, ugyanakkor az Igazgató úr által elmondott enyhítő körülmények 
olyan utólagos rendezések, amelyek a csekély súlyt hivatottak igazolni, de magát a 
szabályszegést nem teszi meg nem történtté. 

Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkezés, a vitát lezárja. A Képviselő-testület korábban döntött 
arról, hogy a munkáltatói illetmény-kiegészítésre a belső ellenőri vizsgálat megtárgyalását 
követően kíván majd visszatérni. Javasolja, hogy ezt a kérdést akkor vizsgálják, amikor az 
összes többi intézményvezetőnek újra megállapítják a munkáltatói illetmény-kiegészítését. 
Legkésőbb decemberben döntést kell hozniuk. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat 2. 
pontjára. 
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306/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Szent László Gimnázium igazgatójával szemben a belső ellenőri jelentéssei összefüggő 
munkáltatói döntésről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
K/19963/4/2012/XVI. iktatószámú belső ellenőri jelentés alapján - a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 46. §(8) bekezdése alapján- megállapítja, hogy 
Sárkány Péter a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét megszegte, 
amely kötelezettségszegés csekély súlyú - figyelemmel arra is, hogy a hiányosságak pótlása 
már az ellenőrzés időtartama alatt megkezdődött -, továbbá a tényállás tisztázott, ezért a 
Képviselő-testület Sárkány Péterrel szemben a fegyelmi eljárás lefolytatását mellőzi, és vele 
szemben megrovás büntetést alkalmaz. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán területért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: Ilyen típusú napirendeket tárgyalni mindig nagyon nehéz, azonban azt is gondolja, ha 
ilyen helyzettel találkoznak, akkor kötelessége a Képviselő-testületnek tárgyalni, és 
mindenkinek szembe kell nézni az ilyen típusú vizsgálatok eredményével, annak 
következményeiveL A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
Tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek 

elmaradása miatt előirányzatok visszarendezése és céltartalék képzése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Élő Norbert: A költségvetés megszavazása előtt felhívták a figyelmet, hogy nem igazán 
megalapozottak a bevételi számok. Választ kér Polgármester úrtól, hogy az Újhegyi sétányon 
lévő Közösségi Ház 70 millió forintját elvonják, akkor mikor lesz Közösség Ház? A tennálvíz 
kutatás 90 millióját is visszavonják, kérdezi, hogyan haladnak a fúrással? Ha a Gergely-park 
környezetvédelmi felülvizsgálatától is elvonnak 40 millió forintot, az nem biztos, hogy jó. 

Elnök: Már a költségvetés tárgyalásakor is jelezték, hogy ezek a bevételi számok az 
ingatlaneladás tekintetében kvázi technikai számként jelentek meg. Közel 300 millió forintos 
ingatlaneladásra remény nyílt, ez azonban környezetvédelmi indokokalapján vélhetőennem 
fog megvalósulni, és ez a 300 millió forint mindenképpen hiányzik. A Gergely hányával 
kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóság a napokban küldte meg azt a határozatát, hogy a 
felhalmozott építési törmelék, sitt kupacot el kell bontaniuk, ártalmatlanítani kell. A 
gázmérések folyamatosak, egyes gázkutakban a mérések 40%-os koncentrációt mutattak. A 
meglévő gázkutak rekonstrukciója megtörtént, a gázszívó- és égetőrendszer automata 
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gyújtószerkezettel került felszerelésre. A 40 millió forintos elvonás azt jelenti, hogy a 
lecsapoló rendszer további ágait nem fogják megépíteni jelen pillanatban. Jelzi, hogy a 
termálvízkutatásról szóló jelentést a Képviselő-testület április-májusban tárgyalta. A 90 millió 
forint felhasználására jelen pillanatban nincs szükség, ezt vissza tudják rendezni a 
költségvetésbe. A vízjogi engedélyüket meghosszabbították, további két év áll rendelkezésre, 
ha módjukban áll és az anyagi lehetőségeik megengedik, illetve látják a hasznosítás 
lehetőségét, akkor két éven belül tudnak cselekedni. Az Újhegyi Közösség Háznál az 
építéshatósági engedélyek, meglévő tervek ebben a pillanatban olyan messze vannak, hogy 
vélhetőerr egy közbeszerzés kiírásával sem tudnának odáig eljutni év végéig, hogy ezt a 
forrást fel lehessen használni. A Közösségi Ház, még ha nem .is olyan módon, ahogy 
tervezték, de megkezdte a működését, napi gyakorisággal programokat szerveznek. 

Dr. Pap Sándor: Az ingatlanértékesítési táblában rejlő kockázatot, illetve annak a technikai 
kezelését már a költségvetés tárgyalásakor jelezték Körülbelül 200 millió forint telek 
eladásáról jelen pillanatban is tárgyalnak. A költségvetés kiadási főszámain belül nagyon 
magas a működési kiadások aránya, a kiadások körülbelül 82,5%-a működési kiadásokra 
megy el. A jövő évben már, ha az OrganP nevű integrált szoftver telepítésén sikeresen túl 
lesznek, akkor fognak tudni folyamatos, naprakész keretfigyelést produkálni. A Polgármesteri 
Hivatal heroikus erőfeszítéssel 98%-ig naprakész állapotot most is folyamatosan biztosít 
számukra. Kéri a Képviselő-testület tagjait, támogassák az előterjesztést. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a Gergely parknál a 40 millió forintos visszarendezés nem 
veszélyezteti-e azt a pénzt, amit a Fővárosi Önkormányzattól kapnak zöldfelület rendezésre? 

Elnök: Kezdeményezték Főpolgármester úrnál a megkötött szerződés módosítását két 
tárgyban. Egyrészt határidő módosítást kértek december 31-éig, ez megtörtént, illetve kérték, 
hogy az ellátandó feladatot értelmezzék újra, hiszen a támogatás kizárólag növénytelepítésre 
szólt. Kérték, hogy az összeg legalább fele részben legyen felhasználható fóldmunkák 
elvégzésére, és a szerződésmódosítás ezt lehetövé teszi. 

Élő Norbert: Azt gondolja, hiába hívták fel a figyelmet, hogy ezek nem valós tételek, 
valamiért nem tudták ezt már akkor kivenni, már akkor is tudták, hogy nem fog teljesülni. 
Megállapíthatják, hogy szánkódomb nem lesz. Véleményeszerint arra figyelni kellene, hogy 
valamikor legyen ott szánkódomb, mert több éve a köztudatban van, hogy lesz aquapark és 
szánkódomb az újhegyi lakosoknak Kéri Polgármester urat, hogy a három ígéretbőllegalább 
egyet próbáljon megvalósítani. 

Somlyódy Csaba: Az a véleménye erről a dologról, hogy mertek nagyot álmodni, csak most 
felébrednek Sok jogszabály változott, és amikor arról hallanak, hogy a 2013. évi büdzsé 
hogyan fog alakulni, iparűzési adó, gépjárműadó elvonása mind az önkormányzatok bevételét 
képezték 2013-ban sem lesz erre pénz és ez sajnálatos. Bejelenti, hogy tartózkodni fog a 
szavazáskor. 
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Elnök: Aki költségvetéssei foglalkozik, az tudja, hogy az ingatlanértékesítés körüli számok 
pár éve 3-4 milliárd forint körül voltak tervezve, ezt vezetik ki folyamatosan a 
költségvetésbőL Egyszer nem ígérte és ígérték, hogy a Gergely bánya helyén parkot fognak 
építeni, mert tudták, hogy ez felelőtlenség. Többször kifejezték azon szándékukat, hogy 
nagyon szeretnék, ha végre ennek a területnek a sorsa rendeződhetne, addig azonban nagyon 
hosszú utat kell bejárni és a múlt örökségét elbontani. 

Révész Máriusz: Az Újhegyi Közösségi Ház építési engedélye a tegnapi napig nem érkezett 
meg, illetve új ügyintézőt jelöltek ki a XIV. kerületben az építési engedély elintézésére. 1976 
óta szeretnék az újhegyeik, hogy legyen közösségi házuk. Öt évvel ezelőtt megtalálták a 
helyet, sikerült megtervezni és már a múlt évben megvolt a költségvetési fedezet. Az, hogy 
nem tudtak építési engedélyt szerezni annakszámosoka van. Elméletileg sok akadálya nincs, 
hogy az építési engedély megérkezzen, de ha a közbeszerzési eljárás lefolytatásán 
gondolkodnak, teljesen reménytelen, hogy őszre ez az épület elkészüljön. Egyetért azzal, hogy 
ezt mindenképpen meg kellett volna csinálni, de nem a Kőbányai Önkormányzat hibájából 
nem került sor erre. Javasolja, hogy amikor döntenek, akkor figyeljenek arra, hogy ez azt 
intézményt minimális szinten tegyék működtethetővé. 

Élő Norbert: Idéz a 2012 februári jegyzőkönyvből: "A jelen pillanatban összeállított 
értékesítési táblában csak olyan ingatlanok találhatóak, amelyek egy része már elkelt, de a 
bevétel még nem folyt be, illetve a többi esetben a potenciális vevővel tárgyalásban vannak." 
Februárban még nem minősítette technikai tételeknek a felhalmozási sorokat. 

Dr. Pap Sándor: Az ingatlanértékesítési tábla 1,4 milliárd forinttal csökkent. Elmondta akkor, 
hogy miután az államháztartási törvény azt mondja, hogy bevételt csak szerződés szerint lehet 
tervezni és a KEOP pályázatra, amelyet most szavaztak meg, nem volt szerződésük és két 
beruházást is mondott, amit hitelfedezettel terveztek megvalósítani, de akkor még nem volt rá 
szerződés. Azt is mondta, hogy az ingatlanértékesítési táblából körülbelül 400-500 millió 
forintot remélnek és az összes többit át fogják forgatni a rövid- vagy a hosszú távú hitel sorra. 

Elnök: A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az írásban kiosztott javaslatra. Alpolgármester úrnak 
volt módosító javaslata, amelyet mindenki számára kiosztottak, ezzel együtt kéri, szavazzanak 
a határozati j avas latra. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: 
A BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központnál a TÁMOP-5.2.5-0811-2008-
0126 Komplex program hátrányos gyermekek felzárkóztatására című pályázat elszámolása 
miatt 2 3 OOO OOO Ft biztosítására van szükség, így a visszarendezés vonatkozásában a 
határozatijavaslat 2. melléklet 57. sorának 5. oszlopa az alábbiak szerint módosul: 
54. Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ [14 328] 12 028 

Ennek alapján a 63-65. összesensorokis módosulnak az alábbiak szerint: 
I. Szociális intézmények összesen [14 678] 
II. Önállóan működő intézmények összesen [59 392] 

12 378 
57 092 
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III. Mindösszesen [276 829] 274 529 

A határozati j avaslat l. pontj a az alábbiak szerint módosul: 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) 
önkormányzat rendelet 2. mellékletének 60. sorát (tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékesítése) [535 351] 533 051eFt-tal, 2. mellékletének 15. sorát (értékesített tárgyi eszközök 
áfá-ja) 127 292 eFt-tal, 2. mellékletének 80. sorát (fejlesztési célú hitelfelvétel) 47 500 eFt-tal 
visszarendezi az l. és 2. melléklet szerint. 

(515/1. számú módosító javaslat) 

307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek 

bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezéséről és céltartalék képzésről 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a módosító 
javaslat figyelembevételével- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzat rendelet 2. mellékletének 60. sorát 
(tárgyi eszközök és immateriálisjavak értékesítése) 533 05leFt-tal, 2. mellékletének 15. sorát 
(értékesített tárgyi eszközök áfá-ja) 127 292 eFt-tal, 2. mellékletének 80. sorát (fejlesztési célú 
hitelfelvétel) 47 500 eFt-tal visszarendezi az l. és 2. melléklet szerint. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. mellékletében a működési célú céltartalékok között új 
költségvetési sort hoz létre a további bevételi kiesések fedezetére, amelybe a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 26. 
melléklet 1.2.1.1. b) pontj ában meghatározott előirányzatból 4 211 eFt összeget átcsoportosít, 
és további 31 220 eFt összeget biztosít az l. mellékletben meghatározott előirányzatok terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 15 órakor szünetet fog elrendelni, és a szünet után 
kéri tárgyalni a meghívóban 27-es sorszámon szereplő előterjesztést. Kéri, szavazzanak a 
sorrend módosítási j avaslatra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal a "A 201212013-as tanévben indítható napközis csoportok száma, osztály- és 
csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a 
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása" tárgyú napirendi pontot a szünet 
után tárgyalja. 
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28. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

átköltöztetésével kapcsolatos költségek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, módosító javaslatról nem tud, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatra. 

308/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével 
kapcsolatos költségekről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola költöztetéséhez bruttó kétmillió forintot 
biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 19. sorának terhére (felhalmozási 
célú tartalékkeret). 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. augusztus 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

29. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó 

technikai dolgozók személyi juttatásainak költségvetéséről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, módosító javaslatról nem tud, kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra. 

309/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó 
technikai dolgozók személyi juttatásainak költségvetéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Kápolna tér 4.) Kápolna téri intézményre a 2012. június- december hónapokra vonatkozóan 
költségvetést a technikai dolgozók tekintetében és felszabadítja a 4/2012. (II. 27.) 
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költségvetési rendelet (a továbbiakban Kr.) 14. melléklete 10 sorában lévő 28 657 OOO Ft 
céltartalékot és a hiányzó összeget, 3 208 762 Ft-ot a 13. melléklet 6. sorában lévő 
Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékából biztosítja. 
2. A Képviselő-testület a Kr. 13. melléklete 6. sorában lévő a Közalkalmazottak előre nem 
tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékából a felmentésre kerülő technikai dolgozók 
felmentésére, végkielégítésére és szabadságmegváltására 2 280 768 Ft bér és 619 955 Ft 
járulék összeget biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának 

meghatározása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a módosító 
j avaslat figyelembevételével. 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata, hogy a Kőbányai 

Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatában szereplő 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
4. A társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata [, szabályzatok aktualizálása] 

(464/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 464/1. módosító javaslatot. 

310/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője számára a 2012. évre teljesítmény-követelményként a 
javadalmazási szabályzat 5-8. pontja alapján az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 
l. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásainak 

figyelembevételével az emelt szintű ellátást biztosító Idősek Otthona férőhelyei 25%-ának 
visszaminősítése. 

2. A főzőkonyha beindításához szükséges feltételek kidolgozása, működésének biztosítása. 
3. Demens ellátás személyi, tárgyi feltételeinek kidolgozása. 
4. A társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata. 
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Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezáija. 

31. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 

feladat-ellátási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Bejelenti, hogy dr. Rajháthy Beatrix felszólalási jegyet töltött ki, megadja a szót. (A 
Felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Dr. Rajháthy Beatrix: A háziorvosokkal kötendő szerződéshez szeretne egy-két észrevételt 
tenni, azzal együtt, hogy csak köszönettel tartoznak, hogy szerződő félként és emberként 
lettek meghallgatva egy nagyon hosszú egyeztetés után. A végelszámolás több helyen 
előkerül, mint olyan szolgáltatói magatartás, amely retorziót érdemel. A XI. fejezet 2. f) 
pontnál a felmondásnál az, hogy végelszámolás esetén felmondás, ez természetes. A 
végelszámolást maga a szolgáltató tulajdonosi köre indítja, ez nem retorzió. Természetes, 
hogy ezzel megszűnik a szerződés, de ez nem retorzió. Szórendi változtatást szeretne kémi. A 
szerződés felmondásánál a XI. fejezet 2. b) úgy szól, hogy "ha az egészségügyi szolgáltató 
személyében - praxisjog folytatása következtében - bekövetkező változás az adott körzet 
lakossága ellátását hátrányosan befolyásolja". Itt egyetlen egy helyzet adódhat, amikor a 
praxisjog folytatására jogosult leszármazó még készül a szakvizsgára. Szerencsétlennek tartja 
ezzel fenyegetni az orvosokat, hogy akkor felmondható a szerződés. Akik szakvizsgáznak, 
rezidensek és utolsó éves szakorvos jelöltek egyúttal rendszerint anyák. Ez a kikötés elveszi 
tőlük az anyagi érvényesülés lehetőségét, az önálló praxis jogutódlással való megszerzését, 
ezért kéri ennek a pontnak a kivételét 

Elnök: Ú gy v éli, hogy az elkészült munkaanyag mindenképpen dicsérendő, és meg kell 
köszönni mindenki munkáját, aki ebben részt vett. 

Dr. Szabó Krisztián: A szolgáltatási szerződés az Önkormányzat és a szervezet között jön 
létre, a XI. fejezet 2. b) pontban az elhangzott indokok mellett azt a körülményt is figyelembe 
kell venni, hogy az Önkormányzat által kötött szerződésben a személyi változás hozhat olyan 
egyéb körülménybeli változásokat is, amelyek az Önkormányzatra hátrányosak lehetnek. A 
kényszeredett szerződéses jogviszony folytatását akadályozná meg ez a pont. Egyszerűsíti az 
Önkormányzat számára a jogviszony megszűntetését, mert nem kell rendkívüli okot keresni, 
ami a szerződéses jogviszony nem megfelelő teljesítése, vagy annak veszélyeztetettsége 
esetén a jogalapot fogja szolgáltatni. Önkormányzati érdekek védelme érdekében nem 
javasolja, hogy ez a pont kikerüljön a szerződésből. A XI. 2. f) pontot javasolja átfogalmazni: 
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"ha az egészségügyi szolgáltató ellen csődfelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, vagy 
végelszárnolását kezdeményezték." 

Elnök: Bizottsági elnök asszonynak volt rnódosító javaslata, amit az előterjesztő támogatott. 
Dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úrnak két rnódosító javaslata volt, egyiket sem támogatta 
az előterjesztő. Kérdezi Képviselő urat, fenntartja-e a javaslatait? 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Fenntartja a javaslatait, a második rnódosító javaslatához 
kiegészítést tesz, "amennyiben három éven belül a fix díj jelentősen 50%-kal nő a képviselő
testület újra tárgyalja az orvosi rendelő épület fenntartási költsége viselésének kérdését". 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a feladat-ellátási szerződés IV. A megbízott 
kötelezettségei 12. pontja az alábbiak szerint rnódosuljon: 

"12. Megbízott a lakosság folyamatos ellátása érdekében, a hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint köteles - erre vonatkozó önkormányzati igény esetén - részt venni az 
ügyeleti ellátásban [ha a jelenlegi, más szolgáltatóval kötött feladatátadási szerződés 
alapján biztosított ügyeleti rendszerben változás következik be]." 

469/2. módosító javaslat 
Az előterjesztő nem támogatja a 469/2. módosító javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván javasolja, hogy a határozattervezet (második) 4. pontja az 
alábbiak szerint rnódosuljon: 
"4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. 
(IV. 16.) határozatát akként rnódosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak 
rnűködtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, csatorna, gáz, 
villany, távfűtés stb.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat viseli. 
Arnennyiben 3 éven belül a fix díj jelentősen (50%-kal) nő, a Képviselő-testület újra tárgyalja 
az orvosi rendelők épület-fenntartási költsége viselésének kérdését." 

469/3. módosító javaslat 

Az előterjesztő nem támogatja a 469/3. módosító javaslatot. 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata: Az egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződés VI. fejezet 2. 
a) és a b) pontja egészüljön ki egy új franciabekezdéssel az alábbiak szerint: 
2. a) ( ... ) 

b)( ... ) 

a megbízott Egészségügyi Szolgáltató Egységes Informatikai Rendszerhez 
kapcsolódásával összefliggésben felmerülő egyszeri licencdíj, 

a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Kőbányai Egészségház szakellátásával és az 
egészsegugyi alapellátásban résztvevő orvosokkal összekötő Egységes 
Informatikai Rendszer rnűködtetésével kapcsolatban felmerülő havidíj, 

(469/1. módosító javaslat) 
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Az előterjesztő támogatja a 469/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Az előterjesztő nem támogatta Képviselő úr javaslatát. A szerződésbe kerülne egy 
olyan kötelezettség a Képviselő-testület számára, amely nem biztos, hogy praktikus. 

Dr. Szabó Krisztián: A határozat a szerződés megkötésének azokat a körülményeit rendezi, 
amelyek a szerződésen kívül vannak. Korábbi képviselő-testületi döntésre utal vissza a 
határozati pont, hiszen volt a Képviselő-testületnek döntése a költségek egy bizonyos 
időpontig történő viseléséről, ezzel szemben ez most megváltozik Nem tartja praktikusnak, 
ha a megváltoztatással egyidejűleg bekerülne, hogy mi legyen a felülvizsgálat 
szempontrendszere, időpontj a. 

Elnök: Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr első módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 4 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással a 46912. módosító javaslatot nem fogadja el. 

Elnök: Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr másik módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 5 
ellenszavazattal, 9 tartózkodással a 46913. módosító javaslatot nem fogadja el. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra, a támogatott 
módosító javaslattal együtt. 

311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladatellátási szerződés elfogadásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében az egészségügyi alapellátásában résztvevő vállalkozó 
orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződést a 469/1. módosító javaslat 
figyelembevételével - a határozat L melléklete szerinti, a fogorvosok feladat-ellátási 
szerződését kiegészítő külön megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 
2012. július l-jei hatálybalépési időponttal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések L 
mellékletében a Megbízott által ellátandó orvosi körzetet az egészségügyi alapellátás új 
körzeteit 2012. július l-jei hatállyal megállapító önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
határozza meg. (A feladatellátási szerződés és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.) 
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3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 3. táblázatának l. 
során szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint 2. során szereplő összegből szerződés 

felmondása folytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztosít a fogorvosok által kötendő 
feladat-ellátási szerződés IV.ll. pontja és az azt kiegészítő külön megállapodás alapján 
fogorvosi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat finanszírozását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a 
megállapodás 3. pontja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatok elbírálásának, a 
fogorvosi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indokolt sorrend 
meghatározásának jogát átruházza a Népjóléti Bizottságra azzal, hogy a Bizottság a 
pályázatok elbírálása során vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakmai 
véleményét. 
4. A Képviselő-testület a határozat 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatban felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítását a hatáskörváltozás tekintetében készítse elő. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. 
(IV. 16.) határozatát akként módosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás 
praxisainak működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, 
csatorna, gáz, villany, távfűtés stb.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
viseli. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 5 évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepcióját az egészségügyi 
alapellátás praxisai vonatkozásában. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Elnök: Megköszöni mindenki munkáját. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
Tájékoztató a LÉLEK-Program működéséről és a LÉLEK-Ház házirendjéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, illetve a LÉLEK-Ház 
képviseletében megjelenteket Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: Megköszöni a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
képviselőinek, hogy ezt a programot ilyen sikeresen beindították A Házirenddel kapcsolatban 
nagyon sok észrevétel elhangzott, örömmel látja, hogy az észrevételeiket a telephelyvezető 
beépítette, amit megköszön. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előző képviselő-testületi határozat szerint a Házirendet a 
Képviselő-testületnek kell jóváhagyni, ennél fogva álláspontja szerint a tudomásulvétel nem 
lehetséges. A házirendhez tett 10-15 módosító javaslatát valóban bedolgozták a módosított 
házirendbe. A 9. Vegyes rendelkezések ötödik bekezdését javasolja úgy módosítani, hogy 
"Ellenértékért pénzt, kávét, cigarettát és egyéb dolgokat kölcsönadni tilos!" 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal 
egészüljön ki, ezzel egyidejűleg az előterjesztésben szereplő döntési javaslat is módosul, 
vagyis a tájékoztató tudomásulvétele csak a LÉLEK-program működésére vonatkozik. 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ...... ) határozata 

a LÉLEK-Ház házirendjéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK-Házainak házirendjét az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja." 

(465/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 465/1. módosító javaslatot. 

Elnök: A jelenleg hatályos SZMSZ szerint ez polgármesteri hatáskörben van, nyilván a 
polgármesteri hatáskört a Képviselő-testület magához vonhatja. 

Tokody Marcell Gergely: Az ellenértéket azért nem tartja jónak, mert az egy visszterhes 
vagyonátruházást feltételez, nem pedig kölcsönadást A 9. Vegyes rendelkezések ötödik 
bekezdését javasolja úgy módosítani, hogy anyagi haszon megszerzése céljából pénzt, kávét, 
cigarettát és egyéb dolgokat kölcsönadni tilos!" 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elfogadja Tokody képviselő úr módosító javaslatát. 

Dr. Szabó Krisztián: Önmagában helyes a házirendben leírt szöveg is, lehet kamat nem 
pénzbeli tartozásra is, ugyanakkor Tokody képviselő úr javaslata helyesebb. Az előterjesztő 
nyilatkozik majd a módosító javaslat támogatásáról. 
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Élő Norbert: A Lélek program nagyon sok kötelezettséget ír elő, és nem felnőttként kezeli a 
hajléktalanokat. A házirendben minden szerepel, hogy mit nem lehet csinálni, de hogy mihez 
van joguk az nincs benne. 

Elnök: A lehetőségek is szerepeinek a házirendben. 

Tóth Balázs: Mi a nevelési célja annak, hogy egy szabában elszállásolt párok kivételével nő a 
férfi, illetve férfi a női lakószabában nem tartózkodhat? 

Elnök: Kéri, szavazzanak a házirend elfogadására. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a LÉLEK-Program 
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

312/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a LÉLEK-Ház házirendjéről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK-Házainak házirendjét az l. melléklet szerinti 
tartalommal j óváhagyj a. 

l. melléklet a 312/2012. (VI 21.) KÖKT határozathoz 

"A Bárka Kőbányai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
LÉLEK-Házainak házirendje 

l. A LÉLEK-Program célja: 
A hajléktalanságból kivezető út megteremtése, az ehhez szükséges készségek és képességek 
megtartása, illetve fejlesztése. Az ügyfeleinknek alapvetőerr joguk van a biztonságos emberi 
élethez, a nyugalomhoz. 
A program keretében megvalósítandó célok: 

'Y közép és hosszú távú célok megvalósítása az ügyfelekkel közös együttműködés során, 
'Y a lakhatási lehetőség folyamatos biztosítása, 
'Y visszailleszkedés elősegítése a munka világába, 
'Y a teljes társadalmi rehabilitáció és az egzisztenciateremtés elérése. 

2. A felvétel rendje: 
A programba való felvételt két lépcsőben végzik a LÉLEK-Pont szakemberei. A programba, 
illetve a LÉLEK-Házba való bekernlés az ügyféllel írásban kötött megállapodás alapján 
történik. E megállapodás része az egyéni gondozási és cselekvési terv, abban a rövid, közép
és hosszú távú célok meghatározása. 

3. Feltételek: 
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Magyar állampolgárság, nagykorúság, hajléktalanság ténye, valamint kőbányai illetékesség, 
ami jelenthet Kőbányán elveszített lakhatást Továbbá a lakcím lehet kerületi 
hajléktalanszálló, vagy a települési szintű lakcím Budapest Főváros X. kerülete. Ezen 
túlmenőleg motiváltság az absztinenciára, munkavégzésre, együttműködésre, életforma 
váltásra, és az aláírt megállapodás. 

4. A nyújtott szolgáltatások: 
A LÉLEK-Program szerves részét képezi a lakhatási-és foglalkoztatási alprogram, melyeket 
az igény szerinti, egyéni megállapodásorr alapuló utánkövetés zár a program részeként. 
A Házban lehetőség van: 

Y szállásra 2-3-4 ágyas szobákban, ágyneműcserére, 
Y egyéni tisztálkodásra, mosásra, ruhaszárításra, vasalásra, 
Y étkezésre, főzésre, készétel tárolására, 
Y kikapcsolódásra, szabadidő hasznos eitöltésére (filmklub, sportolási lehetőségek) 
Y kerékpár tárolására. 

5. Elvárások: 
A biztonság érdekében mindenki köteles a bejárati ajtókat állandóan zárva tartani. Az érték
és vagyonmegőrzés érdekében a lakószobák és a ház bejáratát kötelező állandóan zárva 
tartani, távollét esetén. 
A szabad mozgás biztosítása érdekében mindenki önálló kulccsal rendelkezik a bejárati 
ajtókhoz és a szobájához. A kulcsok elvesztése esetén a pótlás díját a lakó köteles megtériteni. 

6. Látogatás: 
Mindenki fogadhat látagatót 8-20 óra között a közös terekben. A vendég fogadása a vendéget 
fogadó ügyfél felelősségére történik. A vendég által behozott csomagot a személyzet és a 
telephely őrzését végző biztonsági szolgálat egyaránt jogosult ellenőrizni. A házirendbe 
ütköző tárgyak, anyagot behozatalát a személyzet és az őrzést végző biztonsági szolgálat 
egyaránt köteles megtagadni. 
Kitiltott lakót csak a LÉLEK-Pont nyitvatartási idejében a telephelyvezető jelenlétében lehet 
beengedni! 
Tilos idegen személyt beengedni, valamint az intézmény területén éjszakára befogadni. 

7. Együttélés szabályai: 
Y A szándékos rongálás, lopás, verekedés, a szakmai team döntése alapján történő 

azonnali kizárást von maga után! 
Y Az ügyfeleink számára az értékek biztonságos tárolásához, megőrzéshez zárható 

szekrényeket biztosítunk így értékeiért elsősorban mindenki maga felelős. 
Y Más szobában csak abban az esetben lehet tartózkodni, ha az ott lakók közüllegalább 

egyvalaki ott van. 
Y Az egy szobában elszállásolt párok kivételével nő a férfi, illetve férfi a női 

lakószobákban nem tartózkodhat! 
Y Intézményünk alapvető értéke a tolerancia, a másság és mások elfogadása. Vallási-, 

politikai meggyőződésen, származáson, szexuális beállítottságon, betegségen, 
fogyatékosságon, kisebbségi vagy többségi társadalmi csoporthoz való tartozáson 
alapuló kirekesztés, vagy gyűlöletkeltés az eset súlyosságához mért azonnali szankciót 
von maga után. 
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'r Az összeférhetetlenséget, alapvető higiéniai elvárások be nem tartását az ügy 
súlyosságának megfelelően szankcionáljuk: az elkövetőt szóbeli, írásbeli 
figyelmeztetésben részesítjük. A második szabályszegés az együttműködés 

felbontását vonj a maga után. 
'r A kisebb súlyú, de ismétlődő házirendszegés esetén írásbeli figyelmeztetést adunk. 

Ennek célja a figyelemfelkeltés, a probléma tudatosítása. A második írásbeli 
figyelmeztetés, akárcsak a többi pont vonatkozásában, a megállapodás azonnali 
felmondását vonja maga után. 

'r A közösség tagjainak nyugalma és pihenése okán minden lakó köteles 23 óráig a 
Házba megérkezni. Ez alól kivételt képez az előzetes szóbeli bejelentés, melyet az 
ügyfél megtehet az ügyeletes munkatársnál vagy a LÉLEK-Pont vezetékes 
telefonszámát felhívva. A bejelentés elmulasztása a szakmai team döntése alapján 
írásbeli figyelmeztetést von maga után. 

'r Ha a távol töltött éjszakák száma meghaladja a 30 nap/évet, akkor a program 
igénybevételének szükségessége megkérdőjeleződhet. 

'r A hetente rendezett nagycsoporton (lakógyűlésen) a részvétel kötelező! A nagycsoport 
mint érdekérvényesítési lehetőség is működik, ezért azon minden lakó, a munkatársak 
és az intézmény vezetője (telephelyvezető) is részt vesz. Időpontja: minden csütörtöki 
napon 16 órakor a LÉLEK-Ház l. közösségi helységében. 

'r Jogorvoslattal élni a megállapodásban rögzített formában és módon van lehetőség. 

8. Érdek-képviseleti fórum: 
Az intézménnyeljogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott 
szerv. Az érdek-képviseleti fórum megalakulására és jogkörére vonatkozó dokumentum a 
LÉLEK-Pontban fellelhető illetve lakógyűlés keretében kihirdetésre kerül. 
Fentieknek megfelelően az érdek-képviseleti fórum az intézményi jogviszony létesítése, az 
áthelyezés, illetve a jogviszony megszüntetése tekintetében beadott panaszokról nem hozhat 
döntést! 

9. V egyes rendelkezések: 
'r A lakószobákban és a közösségi helységekben szigorúan tilos a dohányzás! 
'r Dohányozni kizárólag az udvaron található, táblával is jelzett dohányzásra kijelölt 

helyeken lehet. 
'r A telephely területén alkoholt, kábítószert, bódító hatású egyéb anyagokat fogyasztani, 

alkohol tartalmú italokat, kábítószert, egyéb bódító hatású anyagokat behozni, tárolni 
szigorúan tilos! Ez a szabály a látogatókra is vonatkozik. 

'r Az intézményben tilos minden pénzben folytatott szerencsejáték! 
'r Kamatra pénzt, kávét, cigarettát és egyéb dolgokat kölcsönadni anyagi haszonszerzés 

céljából tilos! 
'r A lakószobákban állatot tartani csak a telephelyvezető előzetes írásbeli engedélyével 

lehet. 
'r A gyógyszerfüggőség kialakulásának megakadályozása érdekében csak az orvos által 

felírt fajtájú és mennyiségű gyógyszerek használhatóak. Minden lakó köteles az orvos 
által felírt gyógyszereit mások által hozzá nem férhető - a program által biztosított 
zárható - helyen tartani. 

'r 
l O. Takarítás: 

Az ügyfelek a szobáikat maguk takarítják, ennek rendszerét maguk alakítják ki. A közösen 
használt tereket szintén a lakók tartják rendben. A beosztás szabánként/hetenként forgó előre 
meghatározott rendszerben történik. Minden lakó köteles a közösen használt tereket tiszta, 
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kifogástalan állapotban elhagyni, függetlenül attól, hogy ő milyen állapotban találta. A 
lakószobák állapotát heti egy alkalommal a program munkatársai szemle keretében ellenőrzik. 
Ősszel-tavasszal előre meghirdetett időpontban mindenki számára kötelező közösen 
végrehajtott nagytakaritást végzünk. 

~· 

ll. Szondázás: 

Az intézmény sajátosságaiból adódóan indokolt esetben a program munkatársai 
alkoholszondás ellenőrzést tartanak. Az erősen ittas, bódult állapot a programból való 
azonnali kikerülés lehetőségét jelenti. Ennek eldöntése az ittasság mértéke és egyéb 
körülmények vizsgálatával a szakmai team hatásköre. 

12. Programból való kikerülés: 
A házirendben megfogalmazott szabályok megszegése esetén - a szakmai team döntését 
követően - a programból való kikerülés azonnal életbe lép. Ennek formája: a kulcsokat 
azonnal le kell adni, a ruhákat, csomagokat maximum 30 napig van lehetőség tárolni. A 
programból kizárt ügyfél csak a telephelyvezető jelenlétében tartózkodhat az intézmény 
területén. Programba való visszakerülés a szakmai team döntése alapján lehetséges. 
A programból való kikerülés esetén - kérésre - a munkatársak felveszi a kapcsolatot a 
Baptista Szeretetszolgálattal az ügyfél további hajléktalanszállón való elhelyezése érdekében. 
Másodszori kikerülés után csak rendkívüli esetben van lehetőség a programba való újra 
bekerülésre. 

13. Drogteszt 

Feltételezett droghasználat esetén az intézmény drogtesztet alkalmazhat a gyanú tisztázására. 
A lakó köteles a vizsgálatban együttműködni. Ennek megtagadása vagy pozitív minta esetén 
ugyanazon szabályok lépnek életbe, mint az alkohol absztinencia megszegése esetén. 

14. Rendkívüli helyzet esetére: 
Olyan rendkívüli esetben, mikor a Bárka munkatársa az intézményben nincs jelen, lehetőség 
van a készenléti telefonon az ügyeletes kollégával és telephely őrzését végző személyzettel is 
felvenni a kapcsolatot. 
Ügyeleti telefon: 06-30-640-4326, Őrszemélyzet: 20/914-84-75 
A telephelyet, a lakókat és az értékeket biztonsági szolgálat őrzi. Az őrség elsősorban az 
ügyfelek nyugalmát védi, de szükség, probléma, tettlegesség esetén közbeléphetnek Az őrség 
irányítását a Bárka intézményvezetője/telephelyvezetője végzi. 

15. Berendezések használata és dekoráció: 
A LÉLEK-Ház bútorzatának, berendezési tárgyainak, elektronikai és gépészeti 
berendezéseinek használata során minden ügyfél köteles az eszközöket az azokban való 
károkozás nélkül használni, továbbá betartani a készülékek használati utasításában foglaltakat. 
Az ettől eltérő használatból eredő sérülésekért és egyéb károkért az ügyfél tartozik 
felelősséggel. 

Rezsót, kávéfőzőt, hajszárítót, hősugárzót a szobákban tűzvédelmi okokból működtetni 
szigorúan tilos! 
Higiéniai okokból kéljük az étkezést az arra kialakított helységben lebonyolítani! 
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Az újrahasznosítható (papír, fém, műanyag, üveg, használt sütőolaj) hulladékat és a 
kommunális hulladékat a LÉLEK-Ház területén külön gyűjtjük Ké:rjük, hogy a szelektív 
hulladékat elöblítve a megfelelő tárolóha dobják! 
Hang és filmlejátszó eszközöket kizárólag a többi lakó nyugalmának zavarása nélkül szabad 
üzemeltetni. A közös TV készüléket 23.00 óráig lehet használni mások nyugalmának zavarása 
nélkül. 
A szobákban dekorációt kizárólag a telephelyvezetővel történő előzetes egyeztetés után 
szabad kirakni. 

16. Záró rendelkezések: 
A LÉLEK-Pont munkatársai az aláírt adatvédelmi megállapodásnak megfelelőerr az 
ügyfelekről harmadik fél számára adatokat nem adnak ki, kivételt képez ez alól a hivatalos 
ügyészi vagy rendőrségi megkeresés. A megkeresés tényéről az ügyfelek tájékoztatást 
kapnak. 
Az intézmény minden dolgozója és a kliensek kötelesek betartani a munka- és tűzvédelmi 
szabályokat és a vagyonvédelmi előírásokat. Megszegésük fegyelmi felelősséget, illetve 
kártérítési kötelezettséget von maga után. 
Tűz-, víz- vagy vagyonkár esetén értesítendők: 112-es ingyenesen hívható segélyhívószám, 
továbbá a telephely vezetője, az intézmény vezetője, illetve a fenntartó Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat. 

Telephelyvezető: Grőb Krisztián 
Telefon: 06-30/640-4326 
Intézményvezető: Büki Péter 
Telefon: 06-30/914-4002 

Budapest, 2012. április 15. 

Intézményvezető 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezá:rja. 

33. napirendi pont: 

Telephel yvezető" 

A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvétel 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvételről szóló 
előterjesztés l. mellékletében lévő határozati javaslat 2-3. pontja kerüljön törlésre. 

(491/l. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 491/1. módosító javaslatot. 
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313/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvételről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 2012. szeptember 15-16-án részt kíván venni a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal által meghirdetett "Kulturális Örökség Napjai" rendezvényen. 

34. napirendi pont: 
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék felszabadítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ munkaügyi 
jogvitájáról szóló előterjesztés l. mellékletében lévő határozati javaslat 2. pontja kerüljön 
törlésre. (538/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja az 538/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

314/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ munkaügyi jogvitájáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a perben álló Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
közalkalmazottaival folytasson egyezseg1 tárgyalást és kössön egyezséget az 
illetményváltozásaikkal kapcsolatos munkáltatói döntések tárgyában. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

35. napirendi pont: 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer 

kiépítéséről szóló megállapodás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, módosító javaslatot nem tett senki, kéri, szavazzanak 
a határozati j avas latra. 

315/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer 
kiépítéséről szóló megállapodásról 
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(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajcsy
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet számára 3 746 500 Ft támogatást biztosít megállapodás 
alapján a kórház informatikai rendszere és az alapellátásban alkalmazandó Nauticom-rendszer 
összehangolásához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 19. soráróL 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe terveztesse be a felnőtt háziorvosok informatikai rendszerhez történő 

kapcsolódása egyszeri licence-díjának (38 háziorvos x 30 OOO Ft+ áfa) költségvonzatát. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

36. napirendi pont: 
Az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

316/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról 
(13 igen, 3 ellenszavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranycsapat 
Alapítvány (1062 Budapest, Aradi u. 22., adószáma: 18178515-1-42, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11707024-20438249, országos nyilvántartásbeli azonosító: 19450/2002., eljárt 
bíróság: Fővárosi Bíróság, határozat száma: 61156/2002.2, képviseletében eljár Kű Lajos 
kuratóriumi elnök) részére Kocsis Sándor - az Aranycsapat utolsó nem magyar földben 
nyugvó tagja- hamvainak hazahozatalához és újratemetéséhez megállapodás keretében bruttó 
50 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. sora 
terhére. 
2. A Képviselő-testület a Magyar Kézművességért Alapítvány (l 054 Budapest, Kálmán Imre 
u. 20., adószáma: 18061976-1-41, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11705008-20436209, 
országos nyilvántartásbeli azonosító: 10565/1993., eljárt bíróság: Fővárosi Bíróság, határozat 
száma: 62018/1993.7, képviseletében eljár Gergely Imre titkár) részére a "Magyar 
kézművesség- 201 2" és "A víz világa- kézműves szemmel" című kiállítás anyagát bemutató 
album kiadásához megállapodás keretében bruttó 50 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 4. sora terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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37. napirendi pont: 
Az Újköztemető főbejáratának 500 méteres körzetének hasznosításával kapcsolatban 

kiadandó nyilatkozat 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Szóbeli kiegészítés nincs, hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra. 

317/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
az Újköztemető főbejárat 500 méteres körzetének hasznosításával kapcsolatban 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kozma utcai Újköztemető előtt épülő virágcsarnok mint beruházás sikeressége érdekében 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Újköztemető főbejáratának 500 méteres körzetében- a 
tulajdonában álló közterületeken és telekingatlanokon - a határozat elfogadásától nem járul 
hozzá virágárusító tevékenység folytatásához. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy ezen szándékáról értesítse a vállalkozókat. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a fejlesztési szakterületért és a külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

38. napirendi pont: 
A Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló bontásához szükséges további fedezet biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztés bizalmas jelzéssel került a Képviselő-testület elé, aminek nem érti az 
indokoltságát Kéri, szavazzanak arra, hogy akarják-e zárt ülés keretében tárgyalni a napirendi 
pontot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, ll 
ellenszavazattal, l tartózkodással nem tárgyalja zárt ülés keretében a Budapest X, Kozma 
utcai Őri Szállá bontásához szükséges további fedezet biztosításáról szál ó előterjesztést. 

Előterjesztő módosító javaslata: A Budapest X., Kozma utcai Öri Szálló bontásához 
szükséges további fedezet biztosításáról szóló előterjesztés l. mellékletében szereplő 

határozattervezet 2-3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
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"2. A Képviselő-testület a bruttó 2 064 083 Ft-ot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. 
mellékletének [19] 2_. soráról biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármester az 
előirányzat módosításának végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló 
épületeinek bontására irányuló, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel folytatandó tárgyalásokat [a 
706/2011. (VII. 7.) KÖKT határozatban foglaltak végrehajtása érdekében bonyolítsa] 
folytassa le." 

(534/1. módosító javaslat) 
Elnök: Az előterjesztő módosító javaslata minden képviselőnek kiosztásra került. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a módosítással 
együtt. 

318/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló bontásához szükséges további fedezet 
biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kozma utcai Őri Szálló épületeinek bontására- a korábbi 706/2011. (VII. 7.) határozatában 
meghatározott bruttó 2 M Ft-on felül- további bruttó 2 064 083 Ft-ot biztosít. 
2. A Képviselő-testület a bruttó 2 064 083 Ft-ot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. 
mellékletének 2. soráról biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármester az előirányzat 
módosításának végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló 
épületeinek bontására irányuló, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel folytatandó tárgyalásokat 
folytassa le. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a fejlesztési és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: Az Újköztemető előtt elbontásra került minden olyan létesítmény, amely a napokban 
induló körforgalom építését gátolta volna. Megköszöni a folyamatok bonyolításában való 
közreműködést Alpolgármester úrnak, Főépítész asszonynak, hiszen heroikus munkát kellett 
végezni az elmúlt másfél évben. Korábban remény sem mutatkozott arra, hogy a virágos 
létesítményeket a területről máshová telepítsék átmeneti időre. Ez szinte zökkenőmentesen 
megtörtént a napokban. Meg fog indulni a napokban a kivitelezés, reményeik szerint őszre el 
is fog készülni a hatalmas beruházás. 

Radványi Gábor: Két cég iratbetekintést kért, illetve vitatisztázó tárgyalást kezdeményezett a 
Fővárosi ÖnkormányzatnáL Ha minden igazjúlius 2-ára várható a szerződéskötés. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezáija. 
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39. napirendi pont: 
Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott és a folyamatban lévő 

határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, határozathozatal nélkül a napirendi pont tárgyalását 
lezárja. 
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. 

40. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1-VII. havi várható likviditási 

helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Élő Norbert: Az a 3 milliárd forintos betétállomány a jóslatát meghaladva nem l milliárd 
forintra, hanem július végére 530 millió forintra csökken. Továbbra is felhívja Polgármester 
úr figyelmét, nézze meg, hogy mi történik, mert ennek nem lesz jó vége. 

Elnök: Nem mulasztja el egy percig sem, hogy mindezt vizsgálja. Jelzi Képviselő úrnak, hogy 
az Önkormányzat bevételei a hónapok során nem egyenlő mértékben jelennek meg a 
folyószámlájukon. Volt már 4 milliárd forint fölött is a betétállományuk, akkor a felhalmozási 
kiadások közel sem valósultak meg olyan mértékben, mint napjaikban. Hozzászólásra nincs 
jelentkezés, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

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

Elnök: Javasolja, hogy a szünet előtt tárgyalják meg a KÖZOP-os előterjesztést. A szünet után 
tárgyalják meg a meghívóban 278-es sorszámon szereplő előterjesztést, és ezután zárt ülésen 
folytatják a munkát. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az 57. sorszámmal felvett a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú 
Budapest X kerület, Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont vizsgálata projekt 
menedzsment feladatainak delegálásáról szóló előterjesztést következő napirendi pontként 
tárgyalja. 
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41. napirendi pont: 
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosítószámú, Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget 
tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt menedzsment feladatainak delegálásáról 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván ja szóban kiegészíteni az írásos anyagot, hozzászólásra 
nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati j avas latra. 

319/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget 
tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt menedzsment feladatainak delegálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZOP 5.5.0-
09-11-2011-2028 azonosító számú "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér 
interrnodális csomópont vizsgálata" projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment 
feladatok ellátásával, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-t bízza meg. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban maghatározott feladatok fedezetét a 259/2012. (V. 17.) 
határozatában biztosított 9 181 600 Ft-on felül még szükséges 4 445 OOO Ft összeget a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont l. sora terhére (Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. előirányzatai terhére) biztosítj a a támogatási szerződésben meghatározott 
előleg beérkezéséig. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező szerződés 
aláírás ára. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Érdeklődik, hogy a meghívóban 44-es sorszámon 
szereplő napirendi pontot feltétlenül bizalmasan kell kezelni. 

Elnök: Nem gondolja, hogy zárt ülés keretében kellene a 44-es sorszámon szereplő 
előterjesztést. Jegyző úr megítélése szerint az 56-os sorszámon szereplő előterjesztést sem 
kell zárt ülésen tárgyalni. Gál Judit képviselő asszony jelzi, hogy a meghívóban 52-es 
sorszámon szereplő előterjesztés sem bizalmas. Kéri, szavazzanak arra, hogy az említett 
három napirendi pontot a zárt ülés előtt kívánják-e tárgyalni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal a 42. napirendi pontként tárgyalja a Budapest X kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, 
Dömsödi úti kiserdő ingatlan önkormányzati tulajdonba történő átvételéről, 43. napirendi 
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pontként a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottságainak tagságában történő változásáról, 44. napirendi pontként a Kőbányai 
Sportközpont részére pénzügyi forrás biztosításáról szóló előterjesztést. 

42. napirendi pont: 
A Budapest X. kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, Dömsödi úti kiserdő ingatlan 

önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Többször nekifutottak a kérdésnek, a Képviselő-testület eddig nem támogatta az 
előterjesztéseket Az sem biztos, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő átadja az erdőt, amennyiben 
kérik. A Kerepesi út másik oldalán a XVI. kerületben egy erdőterületet átadtak a XVI. kerület 
részére, az erdő északabbi részét nem. Az önkormányzat által gondozott erdőrészen sétálnak, 
padok vannak, rendezett, míg a Pilisi Parkerdő gondozásában lévő erdő pont olyan, mint az 
Önkormányzaté. 

Dr. Pap Sándor: Ha az erdőterületet tulajdonba, vagy kezelésbe tudják kapni, természetesen 
ennek lesznek adminisztratív vonzatai, erdőgazdálkodási tervet kell készíteniük. Az erdővel 
kapcsolatos legtöbb feladatot most is a Kőbányai Önkormányzat látja el. Kéri, 
Képviselőtársait támogassák az előterjesztést. 

Tokody Marcell Gergely: Számtalanszor hallják, hogy nincs pénz a költségvetésben, szeretné 
látni, ha az Önkormányzat tulajdonába kerül a terület, akkor a jó gazda gondosságával a 
gondját tudják viselni. 

Elnök: Évek óta folyamatosan átadnak az Erdőgazdaság részére forrást, ennek a hasznosulása 
nem látszik. Minden évben a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. bevonásával, ha 
ugyanakkora összeget ráköltenének az erdő ápolására, mint amennyi támogatást adnak, annak 
nagyon komoly nyoma kell, hogy legyen. A kertvárosi erdőrészen lakossági segítséggel a 
terület megőrzésével érdemi előrelépést lehetne tenni az erdőterületen. 

Agócs Zsolt: Kéri, hogy a kertvárosi kiserdő is a kerület gondozásába kerüljön. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati j avas latra. 

320/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, Dömsödi úti kiserdő ingatlan 
önkormányzati tulajdonba történő átvételéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az Önkormányzat igényét a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
Pest Megyei Területi Irodájához (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV/35.) a Budapest X. kerület, 
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42633 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Dömsödi utcában található, "erdő" 
művelési ágú, 70 214 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Állam 1/1 
tulajdonában és a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025 Visegrád Mátyás király utca 4.) kezelésében álló 
ingatlannak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére történő ingyenes 
tulajdonba adása érdekében. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az 
ingatlant közcélú erdőként kívánja hasznosítani a kőbányai lakosság érdekében. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
az ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) és (2) 
bekezdésében foglalt feladatai ellátása érdekében kívánja hasznosítani. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat- az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
Határidő: 2012. július 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

43. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

felügyelőbizottságainak tagságában történő változás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor polgármester 

Radványi Gábor: Felhívja a figyelmet, hogy a Felügyelő Bizottság elnökét a felügyelő 
bizottság választja. 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozati 
javaslat egészüljön ki az alábbi pontokkal: 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító 
2012. június 21-ei hatállyal tudomásul veszi Melega Kálmán lemondását a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáróL 
5. A Képviselő-testület mint alapító a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelő Bizottságának tagjává 2012. június 21-től 2014. október 21-ig Agócs Zsoltot 
megválasztj a, tiszteletdíját 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 
6. A Képviselő-testület a 2316/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 

(530/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra a módosítás figyelembevételével. 

321/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága tagságában történő változásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint Alapító, 
tudomásul veszi Tokody Marcell Gergely lemondását a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Felügyelő Bizottsága tagságáról2012. június 21-ei hatállyal. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjává 2012. 
június 21-től 2014. október 21-ig Farkas Gábort megválasztja, tiszteletdíját 150 OOO Ft 
összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület a2306/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 

322/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagságában 
történő változásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint Alapító, a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagságából Farkas 
Gábort 2012. június 21-ei hatállyal visszahívja. 
2. A Képviselő-testület a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjává 2012. június 21-től 2014. október 21-ig Öelschlager Tamást megválasztja, 
tiszteletdíját 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület a 2317/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító 
2012. június 21-ei hatállyal tudomásul veszi Melega Kálmán lemondását a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáróL 
5. A Képviselő-testület a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagjává 2012. június 21-től 2014. október 21-ig Agócs Zsoltot megválasztja, 
tiszteletdíját 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 
6. A Képviselő-testület a 2316/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezálja. 

44. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont részére pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

321/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága tagságában' történő változásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint Alapító, 
tudomásul veszi Tokody Marcell Gergely lemondását a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Felügyelő Bizottsága tagságáról2012. június 21-ei hatállyal. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjává 2012. 
június 21-től 2014. október 21-ig Farkas Gábort megválasztja, tiszteletdíját 150 OOO Ft 
összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület a 2306/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 

322/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagságában 
történő változásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint Alapító, a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagságából Farkas 
Gábort 2012. június 21-ei hatállyal visszahívja. 
2. A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjává 2012. június 21-től 2014. október 21-ig ÖelschHiger Tamást megválasztja, 
tiszteletdíját 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület a 2317/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító 
2012. június 21-ei hatállyal tudomásul veszi Melega Kálmán lemondását a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáróL 
5. A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagjává 2012. június 21-től 2014. október 21-ig Agócs Zsoltot megválasztja, 
tiszteletdíját 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 
6. A Képviselő-testület a 2316/2010. (X. 21.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

44. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont részére pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

323/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
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a Kőbányai Sportközpont részére pénzügyi forrás biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő bérjellegű többletigényére (7 746 958 Ft bér+ 
2 091 678 Ft járulék, mindösszesen) 9 838 636 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklete 6. sora "Közalkalmazottak előre nem tervezett 
bérjellegű kifizetéseinek tartaléka" terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapc~olati szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Szünetet rendel ell530 óráig. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

Elnök: A Képviselő-testületnek a meghívóban 27-es sorszámon szereplő előterjesztést kellene 
tárgyalni a korábban napirend módosításban megtartott szavazás alápján. Javasolja, hogy ezt a 
napirendi pontot ne tárgyalja a Képviselő-testület. Jelzi, hogy össze fogja hívni a Képviselő
testületet 2012. július 5-én ll órára, addig további előkészítést, egyeztetést szeretnének 
folytatni arról, hogy megalapozott döntést lehessen hozni. Bíznak abban, hogy addig több 
információ áll majd a rendelkezésükre, ami elősegíti a döntéshozatalt. Ez az időpont még 
megfelelő ahhoz, ha kell a tanév megkezdése előtt bármilyen intézkedést meg lehessen tenni. 
Úgy vélik a felelős döntéshez legalább ez a két hét mindenképpen szükséges. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy kívánja-e levenni napirendről a Képviselő-testület a meghívóban 27-
es sorszámon szereplő előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazattal, 
l tartózkodással leveszi napirendjéről a meghívó szerinti 27. sorszámú, a 201212013-as 
tanévben indítható napközis csoportok száma, osztály- és csoportbontások, illetve a 
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai 
létszám megállapításáról szóló napirendi pontot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy a hátralévő napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a 
Képviselő-testület. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés hátralévő 45-52. napirendi pontjainak tárgyalására zárt ülést rendel el. 

45. napirendi pont: 
A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. közterület

használati hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 45. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

46. napirendi pont: 
A Frézia Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 46. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

47. napirendi pont: 
A Sum és Társa Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 

elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 47. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

48. napirendi pont: 
A Vénusz Testvérek Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat 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 48. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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49. napirendi pont: 
Tóth Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 49. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

50. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont igazgatója illetményének rendezése 

Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 50. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

51. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 13/a szám alatti önkormányzati bérlakás 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 51. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

52. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 52. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Radványi Gábor: Bejelenti, hogy Csanak Géza szóban közölte vele, hogy a társasági 
adókedvezménnyel biztosítható jégpálya a pályázaton nyert. 
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület rendkívüli 
ülését 2012. július 5-én ll órai kezdettel tartja. A képviselő-testület következő, munkaterv 
szerinti ülése 2012. augusztus 23-án 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 16 óra. 

[JL 
Kovács Róbert 
polgármester 

K.m.f. 

jegyző 



A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

./ Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik . 

./ határozati mellékletek 

./ írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2012. június 21-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 

12./ Révész Máriusz 

13./ Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ 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 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Marádi Gabriella 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csemák Margit 

Sövegjártó Ferenc 

Szabó Antal 

Vámos Imre 
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Dr. Bűrös László 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes .:~ ... ~ ... ~ .. ~ ........ . 

Győrffy László 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

~ -~·?/'__.. 
~z-c_.__' e/-- L:--c. 

,/. ................................................. . 

Dr. Jurasits Zsolt 

Karvalics József 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené 

PetheJudit 

Tamás Márta 

Sárkány Péter 

Szabó László 

Tóth Béla 



A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fe hér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 



Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 

Varga Ildikó 
( / 

Hauer Lászlóné 
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A képviselő-testület bizoltságai nem képviselő ta~ai: 

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 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor 

Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 

Meghívottak: 

Bata Mihály 

Benkóné Turcsányi Ildikó ~r .. cL:rqc.' .. f:v.t/.. .... 
Bleicher Ferenc 

Büki Péter 



A nyilvános ülésen hozott képviselő-testületi határozatokhoz tartozó 
mellékletek 

a 296/2012. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 

a 301/2012. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 

a 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 

a 311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 



J. melléklet a-2,8~2012. (VI 21.) KÖKT határozathoz 

Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 747/1993. (VIII. 3.) határozatával kiadott, a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(4) bekezdése alapján a következők szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat l. pontja helyébe az alábbi l. pont lép: 

"1. A költségvetési szerv: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Székhelye: 1102 Budapest Endre u. 10. 
PIR száma: 679967 
Adószáma: 16926886-1-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-16926886 

A költségvetési szerv telephelyei: 

megnevezése címe 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Hárslevelű u. 19. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Salgótarjáni u. 47. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Gergely u. 26. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Kerepesi út 67. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Hungária krt. 1-3. 
Orvosi rendelő Budapest X. 

Újhegy st. 13. 

ker. 

ker. 

ker. 

ker. 

ker. 

ker. 

Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői 
út 128. 

Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői 
út 136. 

Orvosi rendelő Budapest x. ker. 
Pongrác út 19. 

Orvosi rendelő Budapest x. ker. 
Zsivaj u. 2. 

Gyermek fogászati Budapest x. ker. 
rendelő Kőbányai út 47. 
Fogászati rendelő Budapest x. ker. 

Kőbányai út 45. 
Foglalkozás Budapest X. ker. Endre 
egészségügy u. 10. 

Helyrajzi szám 
42526/215 

3891112 

41853/0/A/2 

392146 

38916/12 

42309/57 

38315/68 

38315/74 

38924/95 

41400/5 

38440/25 

38440/23 

38 980 



Központi ügyelet Budapest X. ker. 38924/95 
Pongrác út 19. 

2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 

"6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (l) bekezdése alapján az 
egészségügyi alapellátás biztosítása. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Általános járóbeteg ellátás Szakágazat szám: 862100 

Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 
Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 
Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 
Építményüzemeltetés 

862101 
862102 
862231 
862301 
862303 
869041 
869042 
821000 
841901 
811000" 

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

"Záradék: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a ... /2012. (VI. 21.) határozatával201 2. július l. hatállyal adta ki. 
Jelen alapító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv alapdokumentációját képezi." 

Záradék: 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Endre u. 10.) alapító okiratot módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2012. 
(VI. 21.) határozatával2012. július l. hatállyal adta ki. 

Budapest, 2012. június" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



a .. .12012. (VI 21.) KÖKT határozat 
2. melléklete 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 747/1993. (VIII. 3.) határozatával kiadott, a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(4) bekezdése alapján a módosításokkal egységes szerkezetben a következők szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Székhelye: 1102 Budapest Endre u. 10. 
PIR száma: 679967 
Adószáma: 16926886-1-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-16926886 

A költségvetési szerv telephelyei: 

megnevezése címe 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Hárslevelű u. 19. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Salgótarjáni u. 47. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Gergely u. 26. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Kerepesi út 67. 
Orvosi rendelő Budapest x. 

Hungária krt. 1-3. 
Orvosi rendelő Budapest X. 

Újheg_y st. 13. 

ker. 

ker. 

ker. 

ker. 

ker. 

ker. 

Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői 
út 128. 

Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői 
út 136. 

Orvosi rendelő Budapest x. ker. 
Pongrác út 19. 

Orvosi rendelő Budapest x. ker. 
Zsivaj u. 2. 

Gyermek fogászati Budapest x. ker. 
rendelő Kőbányai út 47. 
Fogászati rendelő Budapest x. ker. 

Kőbányai út 45. 

Helyrajzi szám 
42526/215 

3891112 

41853/0/A/2 

392146 

38916/12 

42309/57 

38315/68 

38315/74 

38924/95 

41400/5 

38440/25 

38440/23 



Foglalkozás 
egészségügy 
Központi ügyelet 

2. Az alapítás éve: 
1993 

Budapest X. ker. Endre 
u. 10. 
Budapest x. ker. 
Pongrác út 19. 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

38 980 

38924/95 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 747/1993. 
(VIII. 3.) határozata 

4. Irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

5. Működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (l) bekezdése alapján az 
egészségügyi alapellátás biztosítása. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Általános járóbeteg ellátás Szakágazat szám: 8 62100 

Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 
Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 
Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 
Építményüzemeltetés 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) Önálló jogi személy 

862101 
862102 
862231 
862301 
862303 
869041 
869042 
821000 
841901 
811000 

b) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a szakmai feladatellátás önállósága 
mellett önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel bír, saját költségvetéssei rendelkezik, 
éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

8. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott 
időtartamra bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 



9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján; 
b) munkavállalók: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján; 
c) megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény alapján. 

10. A költségvetési szerv képviselete: 
A költségvetési szervet az orvos-igazgató képviseli. Az orvos-igazgató a képviseleti jogát a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja a költségvetési 
szerv más közalkalmazottjára. 

ll. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
Alaptevékenységéhez rendelkezésére állnak a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban 
foglaltak szerint) lévő ingatlanok a rajtuk található épületekkel, illetve a költségvetési szerv 
éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított 
pénzeszközök és készletek 
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

12. A költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat *Kőbányai Egészségügyi Szolgálat* 
ll 02 Budapest X., Endre u. l O. ll 02 Budapest X., Endre u. l O. 

Magyar Köztársaság címere 

Záradék: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a ... /2012. (VI. 21.) határozatával201 2. július l. hatállyal adta ki. 
Jelen alapító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv alapdokumentációját képezi. 

Budapest, 2012. június ... 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



J. melléklet a!Y..{2012. (. . .) KÖKT határozathoz 

MUNKAMEGOSZT ÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 510008, adószáma: 
15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11784009-15735739) képviseletében dr. 
Szabó Krisztián jegyző mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal), 

másrészről a ...................... (székhelye: , adószáma: , PIR száma: , bankszámlaszáma: 
............. ) képviseletében ............... mint önállóan működő költségvetési szerv (a továbbiakban: 
önállóan működő költségvetési szerv), együttesen Szerződő Felek 

között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Á vr.) 10. §(4) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 

I. Az együttműködés általános szempontjai 

l. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szerv együttműködésének célja a 
hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek 
megterem tése. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási, 
szakmai döntési jogosultságát, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Polgármesteri Hivatal a gazdasági szervezete útján biztosítja a törvényes, szabályszerű és 
ésszerű gazdálkodás feltételeit. 

4. Az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, utalványozási és 
teljesítésigazolási jogkört gyakorol. A törvényesség betartását, a gazdasági események 
szabályosságát a Polgármesteri Hivatal az érvényesítés és ellenjegyzés kizárólagos gyakorlásával 
biztosítja. 

5. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei az önállóan 
működő költségvetési szervnél nem biztosítottak, illetve amelyeket jogszabály a Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe utal, a Polgármesteri Hivatal köteles ellátni. 

6. A Polgármesteri Hivatal köteles a kiemeit előirányzatokról önállóan müködő költségvetési 
szervenkénti - azon belül szakfeladatonkénti - előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni 
főkönyvi számla mélységben. 

7. A főkönyvi könyvetést a Polgármesteri Hivatal vezeti. Gondoskodik az önállóan müködő 
költségvetési szerv elemi költségvetésének elkészítéséről, a gazdálkodásról szóló könyvek 
vezetéséről és a beszámoló és az időközi jelentések elkészítéséről. 

8. A Polgármesteri Hivatal- a hatályos jogszabályi előírások alapján -gondoskodik arról, hogy a 
gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, önkormányzati szabályozások eljussanak az önállóan 
működő költségvetési szervhez, továbbá segíti azok gyakorlati végrehajtását. 

9. A Polgármesteri Hivatal részletesen meghatározza az analitikus nyilvántartások körét, illetve 
azok vezetési rendjét és az adatszolgáltatási kötelezettséget. 

l O. Az önállóan működő költségvetési szerv által telje.sített valamennyi adatszolgáltatás 
valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az önállóan müködö költségvetési szerv vezetője, 



míg a pénzügyi és egyéb információ-szolgáltatások tekintetében a Polgármesteri Hivatal gazdasági 
ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal gazdasági 
vezetője) a felelős. 

ll. Az önállóan működő költségvetési szerv a hatályos selejtezési és leltározási szabályzat alapján 
végrehajtja a selejtezést és leltárt készít. 

12. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az önállóan 
működő költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal között az erre rendszeresített átadás-átvételi 
könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és 
kinek kell átadni ügyintézés céljából. 

13. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló fizetési számlával rendelkezik, amelyen 
bonyolódik a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése. 

14. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló adószámmal, bankszámlaszámmal, PIR 
számmal és KSH számmal rendelkezik. 

15. A kisebb dologi kiadások kifizetéséhez az önállóan működő költségvetési szerv Bankpont 
kártyát kap, amelyet a készpénzkezelési szabályzat szerint köteles kezelni, illetve használni. Az 
önállóan működő költségvetési szerv alaptevékenysége szolgáltatási díjbevételét 24 órán belül 
köteles az önállóan működő költségvetési szerv bankszámlájára befizetni, melynek kezelésére a 
pénzkezelési szabályzatban foglaltak az irányadóak. 

16. Az ingatlanvagyon-kataszterrel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi a 
hatályban lévő utasítás szerint. 

17. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének feladata, kötelessége és felelőssége a 
munkáltatói jogkör gyakorlása, az önálló bérgazdálkodás. A munkaügyi iratok szabályszerű 

kitöltése, a folyamatos tájékoztatás, a hiteles adatszolgáltatás, az analitikus bérnyilvántartás pontos 
vezetése az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének feladata és felelőssége. 

18. A Szerződő Felek egymást időben tájékoztatják és korrekt módon informálják a költségvetési 
szervekben történt valamennyi gazdasági eseményről, illetve gazdasági kérdésben a harmadik fél 
számára nyújtott adatszolgáltatásróL 

19. A Polgármesteri Hivatal az önállóan működő költségvetési szervvel együttműködve a 
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben, az államháztartásról szóló 20 ll. évi 
CXCV. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Karm. 
rendeletben, továbbá az önkormányzati rendeletekben és határozatokban foglaltaknak megfelelően 
végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatait. 

Il. Az együttműködés területei és feladatai a gazdálkodás során 

20. Az Önkormányzat költségvetésének tervezése, elkészítése 

20.1. Az önállóan működő költségvetési szerv javaslatot készít az önkormányzat költségvetési 
koncepciójához. 

20.2. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költségvetési koncepció alapján előkészíti a 
költségvetési tárgyalást az önállóan működő költségvetési sze'rv vezetőjével. 



20.3. Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak 
figyelembevételével, valamint a Polgármesteri Hivatal által kiadott tervezési segédletek 
felhasználásával elkészíti az önállóan működő költségvetési szerv költségvetési javaslatát, számba 
veszi az önállóan működő költségvetési szervnél várható bevételeket, és meghatározza a kiadási 
szükségleteit. 

20.4. A Polgármesteri Hivatal a benyújtott költségvetési javaslat felülvizsgálatát követően az 
önállóan működő költségvetési szervvel folytatott tervegyeztetéskor a költségvetést jegyzőkönyv 
formájában rögzíti, amelyet mindkét fél képviselője aláír. 

20.5. A tervegyeztetés során jegyzőkönyvezett költségvetés változatlan összegben kerül beépítésre 
az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelettervezetbe. Amennyiben a Képviselő-testület által 
elfogadott költségvetési rendelet a jegyzőkönyvben rögzített előirányzattól eltér, a változásról a 
Polgármesteri Hivatal köteles az önállóan működő költségvetési szervet értesíteni. 

20.6. A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után az önállóan működő 
költségvetési szerv előirányzatait nyilvántartásba veszi szakfeladatonkénti bontásban, amelyet 
megküld az önállóan működő költségvetési szervnek. 

20.7. A költségvetés végrehajtása során az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felel a 
költségvetési rendeletben, valamint a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak betartásáért, továbbá a hatáskörébe utalt költségvetési 
előirányzatok kereten belül történő teljesítéséért. 

21. Az éves költségvetési előirányzatok változtatása és felhasználása 

Az éves költségvetési előirányzatok változtatása és felhasználása (előirányzat -módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás) részletes szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza. 

22. Az állami normatíva igénylése és elszámolása 

22.1. Az Önkormányzatot megillető állami normatív hozzájárulások és támogatások szerves részét 
képezik az önállóan működő költségvetési szerv szakmai munkájával összefüggő normatívák. 

22.2. A Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási ügyekért felelős szervezeti egysége (a 
továbbiakban: humán szervezeti egység) az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési 
szervtől összegyűjti és ellenőrzi a normatívigénylő adatlapokat. 

22.3. A normatív hozzájárulások és támogatások igénylését megalapozó analitikus nyilvántartások 
vezetéséért a normatíva-igénylőlapokat kitöltő önállóan működő költségvetési szerv vezetője 
felelős. 

22.4. Az önállóan működő költségvetési szerv által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját 
nyilvántartási rendszerénél az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a felelős. 

22.5. Az önállóan működő költségvetési szerv nyilvántartja a normatív, kötött felhasználású, 
valamint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok elszámolásávaL 
illetve a könyvtárba vásárolt könyvekkel kapcsolatos adatokat, amelyről év végén a humán 
szervezeti egység részére adatot szolgáltat. 



22.6. A normatív hozzájárulások és támogatások igénylését megalapozó analitikus nyilvántartások 
időszakonkénti ellenőrzése a humán szervezeti egység feladata. 

23, Bevételek beszedése 

23. L Az intézményi ellátási díjakat ( ellátottak térítési díja, tandíj-befizetések és egyéb bevételek) 
az önálló működő költségvetési szerv szedi be. A beszedett díjakról az önállóan működő 
költségvetési szerv a vonatkozó adójogszabályoknak megfelelően számlát állít ki a befizetőnek. 

23 .2. Az önállóan működő költségvetési szerv a beszedett díj akról, a beszedett bevételekről 
analitikus nyilvántartást vezet, amelyet megküld a Polgármesteri Hivatalnak. 

23.3. Az intézményi vagyon bárminemű hasznosításából származó bevételről (terembérlet, 
reklámtábla stb.) - amelyet kizárólag az önállóan működő költségvetési szerv számlájára lehet 
beszedni - az önállóan működő költségvetési szerv által megkötött szerződések alapján a 
Polgármesteri Hivatal köteles a számlát kiállítani és gondoskodni a bevételek beszedéséről. 

23.4. A Polgármesteri Hivatal hátralék esetén fizetési felszólítást küld a kötelezettnek, amelyről az 
önállóan működő költségvetési szervet is értesíti. 

23.5. Az önállóan működő költségvetési szerv a bérleti szerződés egy példányát a szerződéskötést 
megelőzően megküldi a Polgármesteri Hivatal részére egyeztetés céljából, ezt követően az aláírt 
szerződést nyilvántartásba vétel céljából. 

23.6. A Polgármesteri Hivatal döntése alapján az eseti szolgáltatási díjbevételeket beszedő 

önállóan működő költségvetési szervnél készpénzfizetési számla kerül kiállításra, amelynek egy 
példányát a következő postanapon a Polgármesteri Hivatalnál le kell adni a pénzügyi elszámolás és 
az adóbevallás elkészítéséhez. 

23.7. A felesleges vagyontárgyak értékesítése esetén az önállóan működő költségvetési szerv 
írásos kérelme alapján számlakiállítási kötelezettsége a Polgármesteri Hivatalnak van. 

24. A kiadások teljesítése 

24.1. Kötelezettségvállalásra, utalványozásra és a teljesítés igazolására az önállóan működő 
költségvetési szerv vezetője vagy általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

24.2. Pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője vagy az 
általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személy jogosult. 

24.3. A Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és 
utalványozás részletes szabályait polgármesteri és jegyzői közös utasítás határozza meg. 

25. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás 
(bérgazdálkodás) szabályai 

25.1. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője önálló bérgazdáikodéi jogkört gyakorol. 
Ennek keretében a feladatelmaradáson kívüli bérmegtakarítást az Avr.-ben meghatározottak szerint 
szabadon felhasználhatja. Az Avr.-ben foglaltaknak megfelelően a költségvetési év folyamán 
keletkező átmeneti hérmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 

25.2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülde által a 
költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az önállóan müköclő költségvet~si szerv 



önállóan gazdálkodik, de a szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti, továbbá a személyi 
juttatások előirányzatát nem lépheti túl. 

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az 
álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott 
előirányzathoz képest ne keletkezzék. 

25.3. A munkaügyi okmányok pontos kitöltéséért az önállóan működő költségvetési szerv felel. A 
munkáltatói jogkört gyakorló által elkészített okmányok alapján a rendszeres kifizetések a Magyar 
Államkincstáron (a továbbiakban: MÁK) keresztül történnek, a változóbér (helyettesítés, túlóra) 
számfejtését az önállóan működő költségvetési szerv, a nem rendszereskifizetésekés a béren kívüli 
juttatások számfejtését a Polgármesteri Hivatal végzi. A társadalombiztosítási és személyi 
jövedelemadózással kapcsolatos feladatokat a MÁK látja el, az ezekhez szükséges dokumentumok 
összegyűjtése az önállóan működő költségvetési szerv, továbbítása a Polgármesteri Hivatal 
feladata. 

25.4. A munkaügyi okmányokat - kinevezés, átsorolás, illetményváltozás, jogviszony 
megszüntetése (felmentési időre JarO juttatás, végkielégítés, szabadságmegváltás, 
cafetériaelszámolás, fizetési előleg elszámolása), jutalmazás, többletfeladat elrendelése, jubileumi 
jutalom, megbízási szerződés -, azok módosításait az önállóan működő költségvetési szerv az 
aláírást megelőzően - pénzügyi ellenjegyzés céljából - soron kívül eljuttatja a Polgármesteri 
Hivatal Személyügyi és Bérszámfejtési Csoportjához. 

25.5. Az önállóan működő költségvetési szerv mint önálló bérgazdálkodó a 
kötelezettségvállaláshoz intézményenként létszám- és tartós lekötésű személyi juttatásokról szóló 
nyilvántartást, az előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként és főkönyvi 

számonként havi bontásban nyilvántartást köteles vezetni. 

26. A pénzkezelés 

26.1. Az önállóan működő költségvetési szerv a 25. pontban meghatározottakon túli kiadások 
teljesítésére Bankpont kártyával rendelkezik, amellyel teljesíti a különböző készpénzes 
kifizetéseket A Bankpont kártya terhére személyi kifizetések nem teljesíthetők. 

26.2. A pénzkezelésset kapcsolatos feladatokat polgármesteri és jegyzői közös utasítás 
szabál yozza. 

26.3. A készpénzkezelés szabályszerűségéért az önállóan működő költségvetési szerv vezetője 
felelős. 

26.4. A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt az önállóan 
működő költségvetési szerv naponta köteles a fizetési bankszámlájára befizetni. 

27. A felújítási, beruházási, karbantartási tevékenység 

27.1. Az építési jellegű felújítások és beruházások előkészítése, bonyolítása a Polgármesteri 
Hivatal és az Önkormányzat gazdasági társaságainak feladata. 

27.2. A karbantartási tevékenységet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. bonyolítja az Önkormányzattal kötött szerződés alapján, esetenként - a 
feladattól függően-az önállóan működő költségvetési szerv végzi. 



28. Számvitel 

28.1 A Polgármesteri Hivatal feladata az önállóan működő költségvetési szerv tevékenységéről, a 
vagyoni és pénzügyi helyzetekre ható eseményekről módosított teljesítés szemléletű kettős 

könyvvitel vezetése. 

28.2. Az önállóan működő költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal számviteli politikája 
keretében elkészített szabályzatok és a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 
rendjéről szóló szabályzato!, valamint a számlarend előírásait alkalmazza, és az azokban előírtakat 
kötelező érvénnyel betartja. 

29. A költségvetési beszámoló 

29.1. A Polgármesteri Hivatal feladata elkészíteni és a MÁK részére továbbítani negyedévente az 
időközi mérlegjelentést és az időközi költségvetési jelentést, valamint a féléves és éves 
költségvetési beszámolót a kormányrendeletben előírt határidőre. 

29.2. Az önállóan működő költségvetési szerv éves beszámolójának összeállításához a 
Polgármesteri Hivatal által meghatározott módon az önállóan működő költségvetési szerv az alábbi 
adatszolgáltatás teljesíti: 

a) leltárak, 
b) feladatmutatók, 
c) létszámadatok, 
d) az éves gazdálkodás szöveges értékeléséhez az önállóan működő költségvetési szerv a 

fenntartó által kért adatokat szolgáltatja. 

29.3. Az adatszolgáltatás tartalma a jogszabályi változások alapján módosul. 

29.4. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete készíti el az önállóan működő költségvetési 
szerv adatszolgáltatása és szöveges, szakmai beszámolója alapján teljes körűen a költségvetési 
beszámolót a vonatkozó kormányrendeletben előírt határidőig. 

30. A nyilvántartások vezetése 

30.1. A kis értékű tárgyi eszközök mennyiségi analitikus nyilvántartását az önállóan működő 
költségvetési szerv végzi. A nagy értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Polgármesteri 
Hivatal végzi az önállóan működő költségvetési szerv által kiállított állományba vételi bizonylat és 
üzembe helyezési okmány alapján. 

30.2. Az önállóan működő költségvetési szerv elkészíti az intézményre vonatkozó munka- és 
védőruha szabályzato!, és gondoskodik a nyilvántartásróL 

30. 3. Az analitikus nyilvántartások vezetése 

a) A Polgármesteri Hivatal feladata: 
aa) befektetett eszközök egyedi és értékbeli nyilvántartása, 
ab) követelések nyilvántartása, 
ac) kötelezettségek nyilvántartása, 
ad) aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyilvántartása. 
ae) az előirányzat és az előirányzat-változtatások nyilvántartása, 
af) a közüzemi mérők és azok nyilvántartási adatainak nyilvántartása, 
ag) reprezentációs kiadások nyilvántartása. 



b) Az önállóan müködő költségvetési szerv feladata: 
ba) kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, 
bb) létszám- és bérnyilvántartás vezetése, 
be) az önállóan müködő költségvetési szervnél kiállított készpénzfizetési számlák 

nyilvántartása, a többi követeléssei kapcsolatban információ szolgáltatása a 
Polgármesteri Hivatal munkájához, 

bd) munkavállalónként a személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások, béren 
kívüli juttatások nyilvántartása. 

c) Az átvett pénzeszközökre vonatkozó szerződést nyilvántartás céljából haladéktalanul meg 
kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak 

d) Az átvett pénzeszközök támogatók felé történő elszámolásáról az önállóan müködő 
költségvetési szerv köteles gondoskodni. 

e) Az analitikus nyilvántartások köre jogszabályváltozás esetén módosuL 

31. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 

31.1. A belső kontrollrendszer kialakítása és müködtetése 

a) Az önállóan rnüködő költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv müködésének 
folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, rnüködtetni és fejleszteni a 
szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és 
vezetői ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE) müködtetni. 

b) A belső kontrollrendszer tartalmazza rnindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzato kat, 
amelyek alapján az önállóan működő költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására 
szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

c) A belső kontrollrendszer kialakítása és müködtetése során az önállóan müködő költségvetési 
szerv vezetőjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által közzétett módszertani 
útrnutatókban foglaltakat. 

d) A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az állarnháztartási külső 
ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és 
javaslatokat. 

e) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles olyan manitoring rendszert 
működtetni, mely lehetövé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának 
nyomon követését. 

31.2. A kontrollkömyezet, a kontrolltevékenység 

a) Az önállóan müködő költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet 
kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri 
viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

b) Az önállóan müködő költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül 
kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, 
hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, így különösen szabályozni 

ba) az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, 
bb) az információkhoz való hozzáférést, 
be) a fizikai kontrollokat (hozzáférés az eszközökhöz), 
bd) a beszámolási eljárásokat. · 



c) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és 
működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, a megfelelő időben 

eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 
d) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy 

azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, a határidők és 
módok világosan kerüljenek meghatározásra. 

32. Belső ellenőrzés 

32.1. A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül működik a belső ellenőrzés. A belső ellenőri 
tevékenységet a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésért felelős szervezeti egysége a Belső 
Ellenőrzési Szabályzat és az éves munkaterv alapján végzi, amelynek hatálya az önállóan működő 
költségvetési szervre is kiterjed. 

32.2. A belső ellenőrzés feladat- és hatásköri, valamint feletösségi rendjét a Polgármesteri Hivatal 
által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Polgármesteri Hivatal által működtetett belső 
ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a vezetői 
és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól, amelyet a belső kontrolltevékenység 
müködtetése kapcsán köteles kialakítani és működtetni. 

33. Az információáramlás és az információszolgáltatás 

33.1. Az információáramoltatás az önállóan működő költségvetési szerv illetve a Polgármesteri 
Hivatal között a jelen megállapodásban foglaltak szerint valósul meg. 

33.2. A jogszabályban előírt információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, a továbbítást 
megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés a Polgármesteri Hivatal feladata. 

33.3. Az önállóan működő költségvetési szerv köteles azon dokumentumokat, illetve a 
Polgármesteri Hivatal által megszerkesztett és a pénzügyi szabályzatoknak megfelelő tartalommal 
ellátott nyilvántartásokat vezetni, valamint azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetövé teszik 
a Polgármesteri Hivatal - közös, összevont adatokat tartalmazó - információszolgáltatását. Ezen 
belül különösen: 

a) A Polgármesteri Hivatal információszolgáltatási feladatai: 
aa) Az előirányzatok felhasználásáról és a bevételek alakulásáról minden hónap 25-éig 

információ szolgáltatása, kivéve a tárgyév első negyedévét. 
ab) Az önállóan működő költségvetési szerv részére az érvényes főkönyvi számlatükör 

megküldése. 
ac) Gondoskodás arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, önkormányzati 

szabályozások eljussanak az önállóan müködő költségvetési szervhez, továbbá azok 
gyakorlati végrehajtásának segítése. 

ad) Havi, illetve negyedéves bevallás készítése az általános forgalmi adóról, negyedéves 
bevallás készítése a rehabilitációs hozzájárulásról és a cégautóadóról. 

ae) Az előzőekben fel nem sorolt minden olyan adatszolgáltatás, kimutatás, statisztikai 
jelentés készítése, melyet jogszabály előír. 

af) A közpénzek felhasználására vonatkozó információk megtekintésének biztosítása az 
Önkormányzat honlapján. 



b) Az önállóan működő költségvetési szerv információszolgáltatási feladatai: 

ba) A rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez szükséges dokumentumok pénzügyi 
ellenjegyzését követően (a MÁK által havonta meghatározott) határidőre történő 
továbbítása a MÁK felé. 

bb) A nem rendszeres juttatások kifizetéséhez szükséges dokumentumok pénzügyi 
ellenjegyzés! követő megküldése a Polgármesteri Hivatal bérszámfejtőjének. 

be) A táppénzes lapok folyamatos küldése a MÁK-ba, a távolmaradást a MÁK által 
havonta megadott határidőre rögzíteni kell a KIR3 programban. 

bd) A beérkezett, kifizetésre váró - és a számlára rávezetett teljesítésigazolással ellátott -
számlák, valamint azok mellékletei (szállító lev é l, stb.) leadása az előírt fizetési 
határidők betartása miatt a beérkezést követő első félfogadási nap. 

be) Év végi leltárak a leltárutasításban meghatározott határidőre történő elkészítése. 
bf) A készpénzben és Bankpont kártyán meghatározott ellátmány elszámolása a 

pénzkezelési szabályzatban és a jelen megállapodásban meghatározottak szerint. 
bg) Közremüködés a kintlévőségek beszedésében. 
bh) Költségvetés tervezéséhez, beszámoló elkészítéséhez adatszolgáltatás a 

feladatmutatókró L 
bi) Bérleti szerződés kötése a hatályos önkormányzati rendeletek alapján. 

33.4. Az információáramoltatás a Szerződő Felek közös érdeke és feladata, így a gazdálkodással 
kapcsolatos információ elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője írásban 
felszólítja az önállóan müködő költségvetési szerv vezetőjét a hiányos információ- és 
adatszolgáltatással kapcsolatos következményekre. 

33.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen munkamegosztási megállapodás alapján a 
gazdálkodási, számviteli jogkörök gyakorlása, illetve a feladatellátás érdekében belső 
szabályzatokat, illetve utasításokat adnak ki - amelyeket a jogszabályi változásokra figyelemmel 
folyamatosan aktualizálnak-az alábbiak szerint: 

a) A Polgármesteri Hivatal által a gazdálkodásra vonatkozóan készített és az önállóan 
működő költségvetési szervre is kiterjedő hatályú szabályzatok: 

aa) Számviteli Politika, Számlarend, 
ab) Leltározási és leltárkészítési Szabályzat, 
ac) Értékelési Szabályzat, 
ad) Pénzkezelési Szabályzat, 
ae) Bizonylati Szabályzat, 
af) Kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és 

az utalványozás rendjére vonatkozó Szabályzat, 
ag) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló 

Szabályzat, 
ah) Közbeszerzési Szabályzat, 
ai) Önköltség-számítási Szabályzat. 

b) Az önállóan működö költségvetési szerv·nek rendelkeznie kell a Polgármesteri Hivatal 
által készített szabályzatokon felül a jogszabályban előírt valamennyi szabályzattal. 



III. Záró rendelkezések 

34. Jcler: megállapodás aláírásával egyidejűleg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 1415/2008. (IX. 18.) határozatával jóváhagyott Együttműködési 
Megállapodás hatályát veszti. 

35. Jelen megállapodásban foglaltakat a Szerződő Felek évenként, a költségvetési zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotását követően felülvizsgálják, és szükség esetén egyeztetéssei módosítják. 

36. Jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült, amelyből 1-1 példányt kap a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat jegyzője, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezete, az önállóan működő költségvetési szerv és az Irattár. 

37. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

38. A Munkamegosztási megállapodást Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a •.. /2012. (VI. ... ) határozatával 2012. július l-jei hatállyal hagyja jóvá. 

Budapest, 2012 ................... . 
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Bevételi és kiadási előirányzatok visszarendezése 

Pénzeszköz- Kiadások 
Megnevezés Dologi kiadás 

átadás 
Beruházás Felújítás Céltartalék összesen 

·-
Dologi és egyéb folyó kiadás 

2. melléklet szerinti dologi kiadások -274 529 -274 529 

Ingatlan értékesítés ÁFA -127 292 -127 292 

Működési célú pénzeszközátadás 

Kőkert Kft. -16 OOO -16 OOO 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 

Kőbáoyai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park 
környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének -40 OOO -40000 

végreh~jtása) 

Felhalmozási és felújítási kiadások 

Újhegyi sétány közösségi ház kivitelezés -70 OOO -70000 

Állagmegóvási munkák -35 812 -35 812 

T ermálvizkutatás -99 625 -99 625 

Bihari-Balkáo lakótelep sportpálya felújítás -18 796 -18 796 

Rákosmenti rétek -30 OOO 4 211 -25 789 

KEOP kiegészítő Kőbáoyai Zsivaj ÓVoda -2438 2 438 o 

KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde -2 438 2 438 o 

Járda felújítás -900 900 o 

Balesetveszélyes lépcsők felújítása -100 100 o 

Működési célú céltartalék 

Kőbáoyai Sportközpont és Újhegyi Uszoda összevonása -2692 -2 692 

További bevételi kiesések fedezetére képzett céltartalék 25 344 25344 

Fejlesztési célú céltartalék 

Pályázatok önrésze -ll 632 -ll 632 

Beruházások tervezése -ll 020 -ll 020 

Összesen -401 821 -56 OOO -235 437 -24 672 10 087 -707 843 

Tárgyi 
eszközök és Értékesített 

immateriális tárgyi eszközök 
javak ÁFÁ-ja 

értékesítése 

-274 529 

-127 292 

-16 OOO 

-40 OOO 

-22 500 

-35 812 

-99 625 

-18 796 

-25 789 

-533 051 -127 292 

J. mel/éklet a 307/2012. (VI. 21.) KOKT határozathoz 
eFt-ban 

Finanszírozási Bevételek 
bevétel összesen 

-274 529 

-127 292 

-16 OOO 

-40000 

-47 500 -70 OOO 

-35 812 

-99 625 

-18 796 

-25 789 

-47 500 -707 843 



2. me/lék/et a 30712012.(VJ. 21.) KÖKT határozathoz 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése 

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 

Visszavonás ra Visszavonásra Visszavonásra 

Intézmény 
2012. évi kerülő kerülő dologi kerülő 

előirányzat közüzemi és egyéb folyó előirányzat 

előirányzatok előirányzatok összesen 

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK 

l. Önkormányzat jogi személy 2 777 973 158 927 158 927 

2. Polgármesteri Hivatal l 265 459 29 061 29 061 

3. Kőbányai Szent László Gimnázium 103 973 6 445 6 445 

4. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 166 893 10 346 10 346 

5. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 204 197 12 658 12 658 

6. 
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ 

4 518 495 o 217 437 217 437 
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 

a Polgármesteri Hivatal alatt 

7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 28 897 650 650 

8. Mádi u. 127. bölcsőde 21 045 100 402 502 

9. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 871 400 525 925 

10. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 28 583 500 525 l 025 

ll. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 25 060 150 525 675 

12. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 9 956 216 216 

13. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 16240 250 277 527 

14. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 22 273 402 402 

15. Maglódi u. 29. bölcsőde 9 666 216 216 

16. Egyesített Bölcsőde Központ 9 270 50 400 450 

17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 199 861 1450 4138 5 588 



2. me/lék/et a 307!2012.(VI. 21.) KOKT határozathoz 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése 

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 

Visszavonásra Visszavonásra Visszavonásra 

Intézmény 
2012. évi kerülő kerülő dologi kerülő 

előirányzat közüzemi és egyéb folyó előirányzat 

előirányzatok előirányzatok összesen 

18. Ászok u. 1-3. óvoda 23 155 100 307 407 

19. Gépmadár u. 15. óvoda 25 056 356 356 

20. Halom u. 7. óvoda 22 118 200 307 507 

21. Kada u. 27. óvoda !3 089 209 209 

22. Kőbányai u. 38. óvoda !5 607 209 209 

23. MagJódi u. 8. óvoda !6 053 209 209 

24. Mádi u. 4-6. óvoda 21 480 !50 258 408 

25. Mádi u. 86/94. óvoda 30 915 500 405 905 

26. Mádi u. !27. óvoda 15 871 209 209 

27. Újhegy stny. 5-7. óvoda 35 877 350 601 951 

28. Újhegy stny. !7-19. óvoda 28 !70 500 405 905 

29. Kékvirág u. 5. óvoda 26264 500 356 856 

30. SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda !5 311 209 209 

31. Hárslevelű u. 5. óvoda !3 437 209 209 

32. Vaspálya u. 8-10. óvoda !5 375 !50 209 359 

33. Zágrábi u. 13. óvoda !5 452 209 209 

34. Zsivaj u. 1-3. óvoda 17182 209 209 

35. Kőbányai u. 30. óvoda 24 246 200 258 458 

36. ÓVODAK ÖSSZESEN 374 658 2 650 5134 7 784 

37. Bánya u. 32. ált. iskola 50 694 !50 921 l 071 

38. Üllői u. 118. ált. iskola 57 647 700 769 l 469 

39. Gém u. ált. iskola 50 930 l 500 460 l 960 

40. Harmat u. 88. ált. iskola 71494 100 l 221 l 321 

41. Harmat u. !96. ált. iskola 69113 700 l 150 l 850 

42. Hungária krt. ált. iskola 49 752 l 300 583 l 883 

43. Jászberényi u. 89. ált. iskola 41 216 l 100 687 l 787 

44. Kada u. 27. ált. iskola 67 605 l 700 972 2 672 

45. Kápo Ina tér. 4. ált. isk o la 37 773 l 800 292 2 092 

46. Keresztúri u. 7-9. ált. iskola 83 054 780 780 

47. Kőbányai úti ált. iskola 67 771 l 600 937 2 537 

48. Újhegy sétány 1-3. ált.iskola 101 856 2 600 l 025 3 625 

49. Szt. László tér l. ált. iskola 98 368 250 l 451 l 701 

50. ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 847 273 13 500 11248 24 748 



2. me/lék/et a 307/2012.(V/. 21.) KOKT határozathoz 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése 

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 

Visszavonásra Visszavonásra Visszavonásra 

Intézmény 
2012. évi kerülő kerülő dologi kerülő 

előirányzat közüzemi és egyéb folyó előirányzat 

előirányzatok előirányzatok összesen 

51. Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdö 105 966 3 150 o 3 150 

52. Kroó György AMI 21 782 l 500 504 2 004 

53. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped. Szolg. 16 515 377 377 

54. Pedagógiai Szolgáltató Központ 22041 l 063 l 063 

55. Kőbányai Sportközpont 13 882 o o 
56. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 180186 4 650 1944 6 594 

57. Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ !7 027 12 028 

58. Kőbányai Gyermekjóléti Központ 12 639 !50 150 

59. Gyermekek Átmeneti Otthona 8 602 !2 028 o 
60. Kőbányai Családsegítő Szolgálat 22 944 o 
61. Idősellátás 137100 200 200 

62. Hajléktalan program 12 880 o o 
63. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 211192 350 12028 12 378 

64. ONÁLLÓAN MŰKIJD6 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1813170 22 600 34 492 57092 

65. MINDÖSSZESEN 6 331665 22600 251 929 274 529 



2. me/lék/et a 30712012.(Vl. 21.) KOKT határozathoz 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése 

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 

Visszavonásra Visszavonásra Visszavonásra 

Intézmény 
2012. évi kerülő kerülő dologi kerülő 

előirányzat közüzemi és egyéb folyó előirányzat 

előirányzatok előirányzatok összesen 

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 

l. Önkormányzat jogi személy 2 777 973 158 927 158 927 

2. Polgármesteri Hivatal l 265 459 29 061 29 061 

3. Kőbányai Szent László Gimnázium 103 973 6 445 6 445 

4. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 166 893 10 346 10 346 

5. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 204 197 12 658 12 658 

6. 
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ 

4 518 495 o 217 437 217 437 
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 

a Polgármesteri Hivatal alatt 

7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 28 897 650 650 

8. Mádi u. 127 .. bölcsőde 21 045 100 402 502 

9. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 871 400 525 925 

10. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 28 583 500 525 l 025 

ll. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 25 060 150 525 675 

12. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 9 956 216 216 

13. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 16240 250 277 527 

14. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 22 273 402 402 

15. MagJódi u. 29. bölcsőde 9 666 216 216 

16. Egyesített Bölcsőde Központ 9 270 50 400 450 

17. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 199861 1450 4138 5 588 



2. mellékleta 30712012.(VJ. 21.) KOKT határozathoz 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése 

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 

Visszavonásra Visszavonásra Visszavonásra 

Intézmény 
2012. évi kerülő kerülő dologi kerülő 

előirányzat közüzemi és egyéb folyó előirányzat 

előirányzatok előirányzatok összesen 

18. Ászok u. 1-3. óvoda 23 155 100 307 407 

19. Gépmadár u. 15. óvoda 25 056 356 356 

20. Halom u. 7. óvoda 22 118 200 307 507 

21. Kada u. 27. óvoda !3 089 209 209 

22. Kőbányai u. 38. óvoda !5 607 209 209 

23. Maglódi u. 8. óvoda !6 0 53 209 209 

24. Mádi u. 4-6. óvoda 21 480 !50 258 408 

25. Mádi u. 86/94. óvoda 30 915 500 405 905 

26. Mádi u. !27. óvoda 15 871 209 209 

27. Újhegy stny. 5-7. óvoda 35 877 350 601 951 

28. Újhegy stny. !7-19. óvoda 28 !70 500 405 905 

29. Kékvirág u. 5. óvoda 26 264 500 356 856 

30. SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda !5 311 209 209 

31. Hárslevelü u. 5. óvoda 13 437 209 209 

32. Vaspálya u. 8-10. óvoda !5 375 !50 209 359 

33. Zágrábi u. !3. óvoda !5 452 209 209 

34. Zsivaj u. 1-3. óvoda !7 !82 209 209 

35. Kőbányai u. 30. óvoda 24246 200 258 458 

36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 374 658 2 650 5134 7 784 

37. Bánya u. 32. ált. iskola 50 694 !50 921 l 071 

38. Üllői u. 118. ált. iskola 57 647 700 769 l 469 

39. Gém u. ált. iskola 50 930 l 500 460 l 960 

40. Harmat u. 88. ált. iskola 71494 100 l 221 l 321 

41. Harmat u. !96. ált. iskola 69 113 700 l 150 l 850 

42. Hungária krt. ált. iskola 49 752 l 300 583 l 883 

43. Jászberényi u. 89. ált. iskola 41216 l 100 687 l 787 

44. Kada u. 27. ált. iskola 67 605 l 700 972 2 672 

45. Kápolna tér. 4. ált. iskola 37 773 l 800 292 2 092 

46. Keresztúri u. 7-9. ált. iskola 83 054 780 780 

47. Kőbányai úti ált. iskola 67 771 !600 937 2 537 

48. Újhegy sétány 1-3. ált.iskola 101 856 2 600 l 025 3 625 

49. Szt. László tér l. ált. iskola 98 368 250 l 451 l 701 

50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 847 273 13 500 11248 24 748 



2. me/lék/et a 30712012. (VI. 21.) KOKT határozathoz 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése 

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 

Visszavonásra Visszavonásra Visszavonásra 

Intézmény 
2012. évi kerülő kerülő dologi kerülő 

előirányzat közüzemi és egyéb folyó előirányzat 

előirányzatok előirányzatok összesen 

51. Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 105 966 3 150 o 3 ISO 

52. Kroó György AMI 21782 l 500 504 2 004 

53. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped. Szolg. 16 515 377 377 

54. Pedagógiai Szolgáltató Központ 22 041 l 063 l 063 

55. Kőbányai Sportközpont 13 882 o o 
56. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 180186 4 650 1944 6 594 

57. Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ 17 027 12 028 

58. Kőbányai Gyermekjóléti Központ 12 639 150 !50 

59. Gyermekek Átmeneti Otthona 8 602 12 028 o 
60. Kőbányai Családsegitő Szolgálat 22 944 o 
61. Idősellátás 137 100 200 200 

62. Hajléktalan program 12 880 o o 
63. SZDCIALIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 211192 350 12 028 12 378 

64. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 813170 22600 34492 57092 

65. MINDÖSSZESEN 6 331665 22600 251929 274 529 



l. melléklet d)~/2012. (VI 21.) KÖKT határozathoz 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZÓDÉS 

amely létrejött egyrészről: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., adószáma: 15735739-2-42) képviseli Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester mint Megbízó, (a továbbiakban: Önkormányzat illetve 
Megbízó), 
másrészről: 
a ............... Betéti Társaság/Korlátolt Felelősségű Társaság ( cégjegyzékszáma: 
.......... , székhelye: ................. adószáma: ................ ) képviseli üzletvezetésre jogosult 
tag/ ügyvezető, vagy .................... .. egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgáltató illetve Megbízott) 
továbbá: 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Endre u.lO.) képviseletében ......... . 
mint a szerződés teljesítése során az Önkormányzat részéről eljáró közreműködő (a 
továbbiakban: Kőbányai Egészségügyi Szolgálat) között, a gyógyító-megelőző egészségügyi 
alapellátás körében háziorvosi, házi gyermekorvosi, gyermek és felnőtt fogorvosi szolgálat 
működtetése érdekében, az alábbi feltételekkel: 

I. 
A Szerződés résztvevői 

l. Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) 
bekezdése illetve (4) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 
alapján köteles gondoskodni a helyi közszolgáltatások körében az egészségügyi 
alapellátás biztosításáról. 

2. A Megbízott a háziorvosi/házi gyermekorvosi/gyermek/illetve felnőtt fogorvosi (a 
továbbiakban együttesen: háziorvosi) feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban 
előírt működési engedéllyel, a Megbízott részéről eljáró háziorvos személyére 
vonatkozóan az előírt szakmai, képesítési feltételekkel, praxisengedéllyel, valamint 
érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkező egészségügyi szolgáltató. 

3. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat az Önkormányzat Képviselő-testülete által 
létrehozott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely alapító okiratában 
rögzített alaptevékenysége alapján közreműködik Kőbánya közigazgatási területén az 
Önkormányzat alapellátási kötelezettségének teljesítésében. 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat az alapellátás működtetése során biztosítja a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelőhelyiségek - jelen szerződés V. 
fejezetében foglaltak szerinti- működőképességének fenntartását. 

II. 
ASzerződéstárgya 

l. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával megbízást ad az Egészségügyi 
Szolgáltatónak a háziorvosi feladatok ellátására, területi ellátási kötelezettséggeL 

2. Az Egészségügyi Szolgáltató a megbízást jelen okirat aláírásával elfogadja. 



3. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megbízási Szerződésben vállalt kötelezettségek - a 
szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - az egészségügyi alapellátás körében a 
megbízott Egészségügyi Szolgáltatót terhelik, azzal, hogy részéről a praxisjog alapján 
nyújtható önálló orvosi tevékenységet a szerződés II./4. pontjában meghatározott 
háziorvos csak személyesen végezheti, akadályoztatásának jogszabályban meghatározott 
eseteit kivéve. 

4. Felek megállapítják, hogy a Megbízott részéről ........................... háziorvos 
személyesen látja el a szerződés III.l.pontjában megjelölt tevékenységet. A Megbízott 
részéről személyesen eljáró háziorvos jelen szerződés aláírásával a szerződés 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, a szerződés csak aláírásával együtt 
érvényes. 

5. A Megbízott jelen megbízási szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettségét az 
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló .. /2012. ( .... ) Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően, 
a ......... számú körzet ellátási területére kiterjedően határozzák meg, melyet a rendelési 
idő megjelölésével együtt a szerződés l. melléklete tartalmaz. 

6. Megbízó jogosult saját hatáskörében az ellátási körzet határai vonatkozásában a szerződés 
egyoldalú módosítására - a területi kamara és a praxisalapkezelő (Országos Alapellátási 
Intézet) szempontjainak illetve véleményének figyelembevételével- abban az esetben, ha 
az adott körzetben területi ellátási kötelezettségre jogosultak száma az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 4 311999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott kategóriákban, 

felnőtt fogászati szolgálatnál a lakosság száma: 
gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál: 
felnőtt háziorvosi körzet lakosság száma: 
házi gyermekorvosi körzet lakosság száma: 

20%-kal meghaladja, vagy a 

felnőtt fogászati szolgálatnál a lakosság száma: 
gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál: 
felnőtt háziorvosi körzet lakosság száma: 
házi gyermekorvosi körzet lakosság száma: 

alá csökken 20%-kal. 

4000 főt 
1500 főt 
1500 főt 
800 főt 

4000 fő 
1500 fő 
1200 fő 
600 fő 

7. Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott 
által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

III. 
A háziorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei 

l. A Megbízott köteles a részéről eljáró háziorvos praxisengedélyének megszerzését tanúsító 
hatósági bizonyítvány illetve határozat másolatát 2. mellékletként a jelen szerződéshez 
csatolni. 

2. A Megbízott köteles a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X., XVII., XVIII. 
Kerületi Népegészségügyi Intézet (a továbbiakban: Népegészségügyi Intézet) által kiadott 



jogerős, egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély másolatát 3. 
mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. 

3. A Megbízott köteles az illetékes cégbíróság által, az Egészségügyi Szolgáltatóról kiadott, 
30 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti példányát bemutatni és másolatban 
csatolni, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányának/ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintájának másolatát 4. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. 

4. Megbízott részéről eljáró háziorvos orvosi (és asszisztens, ápoló) felelősségbiztosításról 
szóló szerződésének másolata a jelen szerződés 5. mellékletét képezi. 

IV. 
A Megbízott kötelezettségei 

l. Megbízott köteles a háziorvosi feladatok ellátására, a szakképesítési feltételek, valamint a 
helyettesítés rendjének biztosítása során a vonatkozó jogszabályokban, valamint jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkáját mindenkor az irányadó 
hatályos jogszabályok alapján, az általában elvárható szakmai gondossággal, a szakmai 
követelmények keretei között, a vonatkozó etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása 
és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által 
meghatározott szinten ellátni. 

2. A Megbízott részéről eljáró háziorvos köteles személyes és folyamatos orvosi ellátást 
nyújtani az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása, 
gondozása céljából. Köteles továbbá együttműködni a Megbízóval az általános 
egészségügyi adatszolgáltatási feladatok teljesítésében. A Megbízott köteles ellátni az 
ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az 
általa elfogadott biztosítottakat Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá 
forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt orvosi 
ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító 
állapotromláshoz vezethet. 

3. A Megbízott nevében egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvos csak különösen 
indokolt esetben utasíthatja el - orvosválasztás esetén - annak a személynek a 
jelentkezését, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban 
abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más orvost nem választott 
és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 
vezetne. Vitás kérdésekben a jelentkező személy állandó tartózkodási helye szerint 
illetékes tisztifőorvos dönt. 

l Fogorvosok esetén: 

2. A Megbízott területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás 
nyújtására vállal kötelezettséget. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a 
fogorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott, a 
fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása, a 
fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati gondozása és a 
sürgősségi ellátás. 

3. A Megbízott tevékenységét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
fogorvosi alapellátásra vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, valamint a fogorvosi 
ellátás finanszírozására vonatkozó jogszabályok alapján végzi. A részben vagy 
egészben térítési díj köteles fogászati ellátásokról és a térítési díj mértékéről a 
Megbízott a rendelőben kifüggesztett tájékoztató útján értesíti a lakosságoti 



4. A háziorvos helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - a Megbízott 
gondoskodik. A háziorvos helyettesítését (tartós helyettesítését) csak olyan orvos láthatja 
el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A Megbízott az 
igénybe vett helyettesítő személyért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga látta 
volna el. Az állandó helyettesítésre jogosult személyek nevét a jelen szerződés 6. 
mellékleteként a Megbízott köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes 
személyében változás történik, azt a Megbízott a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
részére bejelenteni köteles. A betegtájékoztatás és a Népegészségügyi Intézet értesítése a 
Megbízott feladata. 

5. Az egészségügyi szolgáltatást a Megbízott részéről ellátó háziorvos rendelési idejét jelen 
szerződés l. melléklete tartalmazza. Megbízott rendelési idejét kizárólag a Megbízóval 
történt írásbeli egyeztetés és jóváhagyás után módosíthatja. Abban az esetben, ha a 
rendelőben több háziorvosi szolgálat is működik, e mellékletben valamennyi érintett 
háziorvos aláírásával fejezi ki egyetértését a rendelési idő elfogadásáról. 

6. A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A 
háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét a Népegészségügyi Intézet szakmai 
főorvosai látják el. 

7. A Megbízott köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a feladata ellátására vonatkozó 
jogszabályi előírásokat, az Önkormányzat, a Népegészségügyi Intézet, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár/Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vonatkozó előírásait 

8. A Megbízott a háziorvosi szolgálat ellátása során a 4/2000. (Il. 25.) EüM rendeletben 
meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő szakdolgozót köteles alkalmazni. 

9. Megbízott köteles gondoskodni a praxis működtetésének keretében foglalkoztatott 
alkalmazottai, közreműködői hatályos jogszabályokban előírt oktatásáról, 
továbbképzéséről, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a foglalkoztatott munkatársak 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek. 

10. Megbízott köteles a használatába adott ingó és ingatlan vagyont rendeltetésszerűen 

használni, a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az alapellátás körébe tartozó vagy 
ahhoz kapcsolódó tevékenységet csak a Megbízóval történő előzetes egyeztetés és a 
feltételeket meghatározó külön megállapodás alapján végezhet. 

ll. A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó orvosi 
műszerek, berendezések pótlásáról, javításáról, a szakmai minimumfeltételek folyamatos 
meglétéről a Megbízott köteles gondoskodni saját költségén. 

/Fogorvosok esetén: 
ll. A fogorvosi szék és kezelőegység kivételével a külön jogszabályban meghatározott 

szakmai minimumfeltételek közé tartozó orvosi műszerek, berendezések pótlásáról, 
javításáról, a szakmai minimumfeltételek folyamatos meglétéről a Megbízott köteles 
gondoskodni saját költségén. 
Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön megállapodásban rögzítik a szakmai 
minimumfeltételek folyamatos rendelkezésre állása érdekében a Megbízó által a 
Megbízott részére nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét és feltételeit, egyben 
kötelezik magukat, hogy annak tartalmát évente, az Önkormányzat éves költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet elfogadását követően felülvizsgálják./ 

12. Megbízott a lakosság folyamatos ellátása érdekében, a hatályos jogszabályokban foglaltak 
szerint köteles - erre vonatkozó önkormányzati igény esetén - részt venni az ügyeleti 
ellátásban, ha a jelenlegi, más szolgáltatóval kötött feladatátadási szerződés alapján 
biztosított ügyeleti rendszerben változás következik be. 



13. Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a háziorvosi szolgálat szamara előírt 
nyilvántartásokat vezetni és felkérésre az Önkormányzat számára az orvosi és üzleti 
titoktartást és adatvédelmi törvényt nem sértő információt szolgáltatni. 

14. Megbízott köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Kőbányai Egészségügyi Szalgálatot 
abban az esetben, ha a háziorvosi szolgálat működtetése bármely okból veszélybe kerül, 
annak érdekében, hogy az Önkormányzat a szolgáltatást megfelelő időben, és formában a 
továbbiakban biztosítani tudja. 

15. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Kőbányai Egészségügyi Szalgálatot 
haladéktalanul írásban értesíti abban az esetben, ha a megbízott ellen felszámolási eljárás, 
végelszámolás vagy csődeljárás indul. Ugyancsak köteles írásban értesíteni a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatot, ha személyében jogutódlásra, szétválásra, összealvadásra vagy 
beolvadásra kerül sor. Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi 
kárért. 

16. Az Önkormányzat - a külön jogszabályban előírt, kötelező közszolgáltatás nyújtásért 
fennálló felelősségéből adódóan - jogosult Megbízott jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítését, a betegj o g ok sérelme nélkül, ellenőrizni. 

v. 
A Megbízó kötelezettségei 

l. Megbízó köteles a Megbízottnak megadni minden olyan információt, mely a háziorvosi 
területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni 
Megbízottat - valamint a Népegészségügyi Intézetet és a jogi személyiséggel rendelkező 
orvosi kamarai szervezetet - a kerületi egészségügyi alapellátást érintő szervezeti, 
szervezési, egészség-és gazdaságpolitikai kérdésekről. 

2. Megbízó a Megbízottnak térítésmentesen használatába adja háziorvosi rendelő 
telephelyeként a tulajdonában /használatában /kezelésében álló . . . . . . . . . (irányítószám) 
Budapest, ................ utca ............. házszám alatti, a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő orvosi rendelő és betegváró helyiségeit és azok felszerelését. Az orvosi rendelő 
közös helyiségeit Megbízott a háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához 
szintén térítésmentesen használhatja, a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételéveL Megbízó a használatba adott rendelő 

vagyonbiztosításáról gondoskodik. 
3. Szerződő felek megállapodása alapján a Megbízott nem adhatja további használatba, 

bérbe, albérletbe a használatba kapott helyiséget és ingóságokat Ezen pont megszegése 
esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az ezzel 
összefüggő kárának megtérítését követelni. 

4. Megbízó az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön jogszabályban 
meghatározott szakmai minimumfeltételek körébe tartozó, leltár szerint tételesen átvett 
tárgyi eszközöket a feladatellátás céljából Megbízott térítésmentes használatába adja. 

5. Megbízó mint tulajdonos viseli jelen szerződés V./2. pontjában megjelölt orvosi rendelő 
feletti tulajdonosi jogából származó kötelezettségeit. Biztosítja fenti helyiségek 
működőképességének fenntartását a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. közreműködésével. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles gondoskodni a rendelő fő szerkezeti 
elemeinek (teherhordó szerkezetek, alap-és felmenő falak, födémek, tető, kémények, 
bádogos szerkezetek) és központi berendezéseinek (fűtés-, világítás-, vízellátás és 
csatornahálózat rendszere, felvonó, épületgépészeti berendezések), nyílászáróinak, a 
helyiség burkolatainak üzemképes és biztonságos állapotáról, illetve ezek folyamatos 



működéséről, továbbá mindezek szükség szerinti felújításáról. A Felek a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 3.§. (4) bekezdés 8-9. pontjai alapján rögzítik az alábbi 
fogalmakat: 
felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) 
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely 
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki 
állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek 
minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos 
ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az 
a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő 
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, 
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, 
amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly 
mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a 
rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó 
karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától; 
karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos 
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző 
karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és 
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat 
érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását 
eredményezi; 

7. A Megbízó viseli az orvosi rendelő épület-fenntartási és üzemeltetési költségét (víz, 
csatorna, gáz, villany, távfűtés, kéményseprés, rovarirtás, tűzvédelmi biztonsági 
berendezések, felszerelések karbantartása, vagyonvédelmi-biztonsági berendezések 
működtetése, karbantartása). 

8. A Megbízó a megbízott Egészségügyi Szolgáltató Egységes (a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházat a Kőbányai Egészségház szakellátásával és az egészségügyi alapellátásban 
résztvevő orvosokkal összekötő) Informatikai Rendszerhez való csatlakozását támogatja, 
az alapellátás és szakellátás intézményrendszerének, betegellátási tevékenységének 
összehangolása, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral való kapcsolattartás 
biztosítása érdekében, melynek - a rendszerhez kapcsolódással együtt járó egyszeri 
licenszdíjat is magában foglaló- kiépítési és karbantartási költségei a Megbízót terhelik. 

VI. 
A rendelő illetve a praxis költségeinek viselése 

l. A felek az V./2. pontban megjelölt rendelő illetve az abban gyakorolt praxis 
költségviselésével kapcsolatosan az alábbiakban állapodnak meg: 

a) Az Önkormányzat a jelen szerződés V ./2. pontjában meghatározott, saját 
tulajdonában lévő vagy bérelt ingatlanában a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak megfelelő helyiséget biztosít térítésmentesen és jelenlegi műszaki 
állapotában a működtetési jog jogosultjának háziorvosi tevékenysége végzéséhez. 
Amennyiben a tevékenység végzésére szolgáló rendelő Megbízott saját 
tulajdonában van és megfelel a hatályos jogszabályoknak, továbbá az 
Önkormányzat Népjóléti Bizottsága is javasolja, úgy a háziorvosi tevékenység ott 
is végezhető, ez esetben az üzemeltetési és fenntartási költségeket a Megbízott 
viseli. 



b) Az önkormányzati tulajdonú rendelő berendezéseinek és eszközeinek felsorolását 
a Szerződő Felek a praxisra vonatkozóan egyedileg, jegyzőkönyvben tételesen 
rögzítik. Ennek keretében egyrészt a személyes használatra átadott tárgyi 
eszközök, gépek, műszerek tételes felsorolása kerül rögzítésre, másrészt a rendelőn 
belül közös használatba adott helyiség( ek) műszaki állapotuk feltüntetésével, 
tárgyi eszközök, gépek, műszerek tételes felsorolásávaL Ettől a Felek csak abban 
az esetben térhetnek el, ha a háziorvos saját tulajdonú rendelőjében látja el 
feladatát. Ebben az esetben a jogszabályokban előírt tárgyi feltételek biztosítása 
egyedi megállapodáson alapul. Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök 
rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a 
megbízott Egészségügyi Szolgáltató nem felel. 

c) A szerződés megszűnésekor a jegyzőkönyvben tételesen rögzített, Megbízó 
tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat Megbízott köteles hiánytalanul 
visszaszolgáltatni. 

d) Az orvosi működéshez szükséges minden egyéb, jogszabályban előírt eszköz 
beszerzése, az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges állapotban 
tartása a Megbízott feladatát képezi. 

e) Megbízó Megbízott részére műszer, illetve ingatlan vásárlási hitelhez Képviselő
testületi döntés alapján ingyenes hitelfedezeti garanciát adhat. Ha Megbízott ezt a 
lehetőséget igénybe veszi, akkor ezen ügyletek szerződéseit és a visszafizetési 
lehetőségeket alátámasztó gazdaságossági számításokat Megbízott köteles 
előzetesen Megbízóval írásban jóváhagyatni. Megbízott a kerületi egészségügyi 
ellátás színvonalát emelő pályázatokhoz eszmei és szervezeti szempontból 
támogatást kérhet. 

t) Az Önkormányzat a Kőbányai Egészségügyi Szalgálaton keresztül az alapellátás 
működtetése során biztosítja a háziorvosi, fogorvosi rendelőkben a rendelői 

helyiségek működőképességének fenntartását, a praxisok működéséhez szükséges 
alábbi feltételeket: 

fűtés (helyi és távfűtés), gázellátás, kéményseprés, 
világítás (elektromos hálózat), 
hideg-melegvíz ellátás, 
szennyvíz elvezetés, 
kommunális hulladék kezelése, tárolása, elszállítása, 
veszélyes hulladék kezelése, tárolása, elszállítása, 
kommunikációs rendszer üzemeltetése (telefon, fax, díjszámláló), 
intemet (ADSL) kapcsolat biztosítása, 
számítógépes hálózati rendszerek üzemeltetése, 
szoftverek és számítógép üzemeltetés, 
jogszabály alapján fénymásoló biztosítása, 
egészségügyi textília tisztítás, szennyes és tiszta ruha kezelés, 
intézményi takarítás, tisztaság biztosítása, 
tisztító és tisztálkodó szer biztosítása, 
használt tárgyi eszközök karbantartása, 
a rendelő és a közös használatú helyiségek berendezéseinek javítása, 
karbantartása, 
közegészségügyi- és járványügyi feltételek biztosítása, rovar- és rágcsáló 
irtás, dezinfekciós tevékenység, 
munka és tűzvédelmi tevékenység biztosítása, 
tűzvédelmi biztonsági berendezések, felszerelések karbantartása, 



vagyonvédelmi-biztonsági berendezések működtetése, karbantartása, 
rendelőépület és berendezéseinek vagyonbiztosítása, 
épület gépészeti berendezéseinek karbantartása. 

2. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelő mint létesítmény rendeltetésszerű 
használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások üzemeltetési költségeihez köteles 
hozzájárulni az általa igénybe vett szolgáltatások alapján. A költségviselés mértéke az 
alábbiak szerint alakul: 

a) Az Önkormányzat viseli az alábbi költségeket 
munka és tűzvédelmi tevékenység biztosítása, biztosítás megkötése, 
rendelőépület és berendezéseinek vagyonbiztosítása, 
épület gépészeti berendezéseinek karbantartása, 
Egységes (a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Kőbányai Egészségház 
szakellátásával és az egészségügyi alapellátásban résztvevő orvosokkal 
összekötő) Informatikai Rendszer működtetése, 
a megbízott Egészségügyi Szolgáltató Egységes Infonnatikai Rendszerhez 
kapcsolódásával összefüggésben felmerülö egyszeri licenszdíj, 
fűtés (helyi és távfűtés), gázellátás, kéményseprés, 
világítás (elektromos hálózat), 
hideg-melegvíz ellátás, 
szennyvíz elvezetés, 
közegészségügyi és járványügyi feltételek biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás, 
dezinfekciós tevékenység, 
tűzvédelmi biztonsági berendezések, felszerelések karbantartása, 
vagyonvédelmi-biztonsági berendezések működtetése, karbantartása. 

b) A Megbízottat terhelő költségek az általa igénybe vett szolgáltatások alapján: 
kommunális hulladék kezelése, tárolása, elszállítása, 
veszélyes hulladék kezelése, tárolása, elszállítása, 
intemet (ADSL) kapcsolat biztosítása, 
számítógépes hálózati rendszerek üzemeltetése (a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a 
Kőbányai Egészségház szakellátásával és az egészségügyi alapellátásban 
résztvevő orvosokkal összekötő informatikai rendszer kivételével), 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Köbányai Egészségház szakellátásával és az 
egészsegugyi alapellátásban résztvevö orvosokkal összekötö Egységes 
Informatikai Rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülö havidíj, 
szoftverek és számítógép üzemeltetés, 
jogszabály alapján fénymásoló biztosítása, 
egészségügyi textília tisztítás, szennyes és tiszta ruha kezelés, 
intézményi takarítás, tisztaság biztosítása, 
tisztító és tisztálkodó szer biztosítása, 
használt tárgyi eszközök karbantartása, 
a rendelő és a közös használatú helyiségek berendezéseinek javítása, 
karbantartása, 
kommunikációs rendszer üzemeltetése (telefon, fax, díjszámláló) díjszámláló 
esetén tételesen, vagy annak hiányában a szerződés 7. szám ú melléklete szerint. 

A egyes költségek tekintetében a Megbízott hozzájárulási kötelezettségének mértékét a 
szerződő Felek a jelen szerződés 7. mellékletében foglaltak szerint határozzák meg. 



3. A Megbízott a részére átadott, általa, illetve a közösen használt helyiségek után az 
üzemeltetési költségekhez történő, fentiek szerinti hozzájárulást a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat utólagos, havi számlázása alapján köteles megfizetni, a számla 
kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel. 

a) A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat köteles az általa kiállított számlákon tételesen 
feltüntetni a továbbszámlázott szolgáltatások költségét. Amennyiben a Megbízott a 
számlában foglaltak tartalmát vitatja, úgy köteles a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálatnál írásban 8 napon belül egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a 15 napos 
fizetési határidő számítása az egyeztetés befejezését követő napon veszi kezdetét. 
b) A Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatba vett helyiség olyan épületben 
található, melyben más személyek (praxisok) jogosultak azon berendezési tárgyakat 
használni, me l y eknek költségei tételesen nem bonthatók meg. A Vállalkozás 
tudomásul veszi, hogy az általa használatba vett helyiséggel összefüggő ezen 
költségeket terhére praxisonként, részarányosan számítják ki. 
c) A Megbízott a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat számlázása alapján viseli a 
rendelő takarítási költségeit, melynek mértéke a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
által nyújtott rendelőtakarítási szolgáltatás háziorvosi és házi gyermekorvosi 
szolgálatok együttes takarítási költségének egy háziorvosi praxisra eső része. 

/Fogorvosok esetén: 
c) A Megbízott a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat számlázása alapján viseli a 
rendelő takarítási költségeit, melynek mértéke a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
által nyújtott rendelőtakarítási szolgáltatás fogorvosi szolgálatok együttes takarítási 
költségének egy fogorvosi praxisra eső része./ 

d) ) A jelen szerződésben foglalt, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által 
leszámiázott szolgáltatások ellenértékének határidőig történő meg nem fizetése olyan 
súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre hivatkozva a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat kezdeményezheti fizetési meghagyás kibocsátását vagy peres eljárás 
megindítását 

4. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes egészségbiztosítási pénztárral a Megbízott 
közvetlenül kössön finanszírozási szerződést. 

5. A rendelő működéséhez szükséges létesítményen történő bármely változtatáshoz az 
Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Önkormányzat írásos 
hozzájárulása nélkül a létesítmény rendeltetésén a praxis gyakorlásához való 
alkalmasságot befolyásoló módon a jelen szerződés mellékletét képező körülíráshoz 
képest változtatui nem lehetséges. Amennyiben az Önkormányzat a változtatáshoz 
anyagilag hozzájárul, ennek arányát a Felek külön megállapodásban rögzítik. 

VII. 
A szerződés időtartama 

l. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést határozatlan időtartamra kötik. 
2. A szerződés valamennyi fél általi aláírást követően, a Megbízott és az OEP közötti 

finanszírozási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. 



VIII. 
A praxisjog utódlásának feltételei 

l. Rögzítik a Felek azt, hogy a praxisjoggal rendelkező háziorvos jogosult a hatályos 
jogszabályokban foglaltak betartásával praxisjogát elidegeníteni más, jogszabályban 
meghatározott feltételekkel rendelkező orvosnak. 

2. A praxisjogát elidegeníteni kívánó orvos erre irányuló szándékát - a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve - Megbízónak bejelenti, aki a praxisjogot 
megvásárolni kívánó háziorvos adott praxis betöltésére való alkalmasságának 
megállapítása érdekében a bejelentést követő 15 napon belül köteles a VIII.3. pontban 
megjelölt bizottságat összehívni. 

3. A bizottság tagjainak Megbízó felkéri: 

• a Népegészségügyi Intézet tisztifőorvosát vagy megbízottját, 
• az érintett rendelőben dolgozó orvosok által megbízott orvost, 
• az illetékes kerületi szakfőorvost, 
• a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjét. 

4. A bizottság az alkalmasság kérdésében - az erre vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével - egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát, a megkeresésétől 
számított 15 napon belül. 

5. Amennyiben a bizottság szakmai véleményének figyelembevételével az Önkormányzat 
Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén úgy dönt, hogy a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben, jelen szerződésben foglalt tartalommal 
feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy erről előszerződést kötnek. 

6. Felek rögzítik továbbá, hogy 
a) a hatályos jogszabályi előírások alapján a praxisjoggal rendelkező orvos halála esetén 

praxisjogának folytatására törvényben meghatározott személyek (házastárs, egyenes 
ági leszármazó) jogosultak, 

b) amennyiben a praxisjog folytatására nem jogosult örökös a törvényben előírt határidőn 
belül ingyenesen, vagy visszterhesen más orvosnak nem idegeníti el a praxisjogot, úgy 
az örökhagyó praxisjoga megszűnik, s az Önkormányzat jogosult az e szerződésben 
meghatározott háziorvosi körzetre más, arra alkalmas orvossal pályázat útján 
szerződést kötni, 

c) amennyiben az önálló praxisjogra nem jogosult örökös kifejezi azon szándékát 
írásban, hogy a praxisjogot a törvényben biztosított határidőn belül elidegeníti, és 
helyettest biztosítani nem tud, az Önkormányzat köteles gondoskodni a szerződésben 
foglalt háziorvosi körzet ezen időtartam alatti orvosi ellátásáról, 

d) az örökös által kiválasztott, praxisjog megvételét kezdeményező, a háziorvosi 
tevékenység ellátására a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő 
személy adott praxis betöltésére való alkalmasságának megállapítása, valamint a 
feladat-ellátási szerződés megkötése során jelen szerződés VIII. 2-5. pontjaiban 
foglaltak szerint kell eljárni. 

7. A praxisjogot megvásárolt orvos az Önkormányzattal és a finanszírozóval kötött 
szerződések hatályba lépését követően jogosult az önkormányzat által meghatározott 
háziorvosi körzet lakosságának az ellátására. 



IX. 
A szerződés módosítása 

l. Jelen szerződés közös megegyezéssel bármikor módosítható. Szerződő Felek bármelyike 
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, a szerződés tárgyát érintő 
finanszírozási feltételek, támogatási szabályok, szakmai szabályok lényeges 
megváltozása, valamint egyéb, bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény 
megváltozása esetén. 

2. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződésben szabályozott 
bármely kérdés utóbb, jogszabályi változás folytán valamely jogszabállyal ellentétessé 
válna, vagy azzal kapcsolatosan kiegészítésre szorul, úgy kölcsönösen kezdeményezik a 
szerződés megfelelő módosítását, annak megtörténtéig a szerződés a hatályos 
(megváltozott) jogszabályi rendelkezésekkel együtt érvényes. 

3. Megbízó fenntartja azt a jogát, hogy az ellátandó körzetek határait jelen szerződés 
fennállása alatt - a szerződés II.7. pontjában meghatározott kártalanítási kötelezettség 
terhe mellett - egyoldalúan megváltoztassa. Megbízó jogosult továbbá arra, hogy a 
szerződéses jogviszony fennállása alatt a Megbízott előzetes írásos értesítését követően a 
szerződés egyes elemeinek Megbízó általi teljesítésébe (pl. számlázás, a Megbízót terhelő 
egyes feladatok ellátása) a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat mellett az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának kijelölt szervezeti egységét bevonja. 

x. 
A szerződés megszűnése és megszüntetése 

l. A felek közötti szerződés megszűnik: 
a) ha a Megbízott részéről személyesen eljáró háziorvos praxisjoga a praxis elidegenítése 

folytán megszűnik, 
b) amennyiben a Megbízott részéről eljáró háziorvos az önálló orvosi tevékenység 

gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg, 
c) ha a megbízott Egészségügyi Szolgáltató finanszírozási szerződése a Finanszírozóval 

bármilyen okból megszűnik, 
d) ha az Egészségügyi Szolgáltató bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik, 
e) ha a kerületi Népegészségügyi Intézet az Egészségügyi Szolgáltató részére kiadott 

működési engedélyt visszavonja, az arról szóló határozat jogerőre emelkedése 
időpontjában. 

2. A felek közötti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
3. A szerződés megszüntethető a felek rendes illetve azonnali hatályú felmondásával, a XI. 

fejezet rendelkezései szerint. 

XI. 
A szerződés felmondása 

l. A határozatlan időre kötött Megbízási Szerződést mind a Megbízó, mind Megbízott 
írásban, rendes felmondással megszüntetheti. A felmondás időtartama 6 hónap. 

2. A szerződést az Önkormányzat írásban közölt, indokolással ellátott azonnali hatályú 
felmondással megszüntetheti, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak 
alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban közölt 30 
napos határidő eredménytelenül letelik: 



a) jelen szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése, illetve a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírások folytatólagos megszegése esetén, 

b) ha az Egészségügyi Szolgáltató személyében - a praxisjog folytatása következtében -
bekövetkező változás az adott körzet lakossága ellátását hátrányosan befolyásolja, 

c) ha az Egészségügyi Szolgáltató nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel, 
d) ha a személyesen közreműködő háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére 

való jogosultságát bármely okból elveszti, 
e) ha az Egészségügyi Szolgáltató egy havi fix összegű társadalombiztosítási 

finanszírozásának mértékét elérő, jelen szerződés alapján teljesítendő bármely fizetési 
kötelezettségével késedelembe esik. 

t) ha az Egészségügyi Szolgáltató ellen csőd, felszámolási, végelszámolási, illetve 
végrehajtási eljárás indul, 

g) ha az Egészségügyi Szolgáltató személyében jogutódlásra, szétválásra, összealvadásra 
vagy beolvadásra kerül sor, azonban az ezzel kapcsolatos Megbízói értesítést, vagy 
jelen szerződésben előírt bármely egyéb értesítési kötelezettségét elmulasztja, 

h) ha az Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződésben rögzített bármely lényeges 
kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére ismételten megszegi, valamint a 
szerződésellenes magatartást az írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja, 

i) az Egészségügyi Szolgáltató olyan magatartást tanúsít, amely a szerződéses 

jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi, 
j) ha az Egészségügyi Szolgáltató a térítésmentesen használatba kapott ingatlant és 

ingóságokat további használatba, bérbe vagy albérletbe adja harmadik személy 
részére. 

3. A szerződést a Megbízott írásban közölt, indokolással ellátott azonnali hatályú 
felmondással megszüntetheti, amennyiben: 
a) az Egészségügyi Szolgáltató működtetése bármely okbóllehetetlenné válik, 
b) az Önkormányzat jelen szerződésben rögzített bármely lényeges kötelezettségét 

írásbeli felhívás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást 
az írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja. 

c) az Önkormányzat olyan magatartást tanúsít, amely a szerződéses jogviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. 

4. A Kőbányai Egészségügyi Szalgálatot - tekintettel a szerződésben betöltött 
közreműködői jellegére - a szerződés rendes, illetve azonnali hatályú felmondásának joga 
önállóan nem illeti meg, azonban a Megbízó részére jogosult és egyben köteles jelezni, ha 
bármely, felmondásra okot adó körülmény jut tudomására. A Megbízó részéről a 
felmondást megelőző felszólítás megküldésével, illetve póthatáridő tűzésével 
kapcsolatosan a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat jár el. 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén Megbízott, a jelen szerződés V./2. pontja alapján Megbízó által 
térítésmentes használatra átadott háziorvosi rendelőt és annak felszereléseit a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatnak az átvételkor meglévő állapot (leltár) szerint köteles átadni, 
figyelemmel az átadás kori időponthoz képest megállapítható természetes 
elhasználódására és figyelemmel a korábbi felújítási, karbantartási és fenntartási 
munkálatokra. 



XII. 
Záró rendelkezések 

l. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseik megoldására elsődlegeserr peren 
kívül, tárgyalásos úton törekednek 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden olyan kérdésben, amelyre e szerződés nem terjed 
ki, a vonatkozó hatályos magyar egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok 
rendelkezéseit, továbbá a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

3. Jelen szerződéshez csatolt 8 db melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, az 

Önkormányzat és az Egészségügyi Szolgáltató között ....... én aláírt "Egészségügyi 
Ellátási Szerződés" és ................. -én aláírt " Szerződés használatba adásról" szóló 
szerződést közös megegyezéssel megszűntnek tekintik. 

Jelen szerződést a Felek képviselői, elolvasás és értelmezés után, akaratukkal egyezőnek 
jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. június 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
vezetője 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Kárpáti Beatrix 
csoportvezető 

Megbízott 
egyéni vállalkozóibetéti társaság/kft. 

üzletvezetésre jogosult tag/ügyvezető 

A szolgáltatást személyesen nyújtó 
háziorvos/házi gyermekorvos/fogorvos 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
jogtanácsos 



Mellékletek 

l. Melléklet Területi ellátási kötelezettség megjelölése az ellátandó intézmények és a 
rendelési idő feltüntetésével együtt 

2. Melléklet A praxisengedély megszerzését tanúsító hatósági bizonyítvány másolata 
3. Melléklet A kerületi Népegészségügyi Intézet által kiadott jogerős, egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély másolata 
4. Melléklet Az illetékes cégbíróság által, az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál 

nem régebbi cégkivonatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített 
másolata 

5. Melléklet Megbízott orvosi felelősségbiztosításról szóló szerződésének másolata 
6. Melléklet A helyettesítés rendje 
7. Melléklet A Megbízott hozzájárulási kötelezettségének mértéke a rendelő mint 

létesítmény rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges 
szolgáltatások üzemeltetési költségeihez. 



Rendelőnként biztosított rendelési idő: 

l. Felnőtt háziorvosok 

1105 Bp. Zsivaj u. 2. 

Hétfő: 

Kedd: 
8-12 16-20 
8-20 

Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8-12 16-20 
8-12 16-20 
8-16 

ll 05 Bp. Gergely u. 26. 

Hétfőtől péntekig: 8-20 

1108 Bp. Újhegyi sétány 13-15. 

Hétfőtől péntekig: 8-20 

1107 Bp. Üllői út 128. 

Hétfőtől péntekig: 8-20 

1101 Bp.MÁV-telep 39. 

Hétfő 12-16 
Kedd 8-12 
Sze r da 16-20 
Csütörtök 8-12 
Péntek 8-12 

1106 Bp. Kerepesi út 67. 

Hétfő: 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8-12 
8-12 
8-12 
8-12 
8-12 

15-20 
16-20 
15-20 
16-20 
16-20 

A feladat-ellátási szerződés l. melléklete 



1106 Bp. Hárslevelű u. 19. 

Hétfő: 12-15 
Kedd: 8-11 
Szerda: 16-19 
Csütörtök: 8-11 
Péntek: 8-11 

1101 Bp. Pongrácz u. 9. 

Hétfő: 16-20 
Kedd: 8-12 
Szerda: 8-12 
Csütörtök: 16-20 
Péntek: 8-12 

1101 Bp. Pongrácz u. 19. 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8-12 12:30-15 16-20 
8-15 16-20 
8-20 
8-12 16-20 
8-12 

2. Házi gyermekorvosok 

1105 Bp. Zsivaj u. 2. 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8-19 
8-20 
8-20 
8-10 12-20 
9-16 

1108 Bp. Újhegyi sétány 13-15. 

Hétfőtől péntekig: 8-18 

ll 07 Bp. Üllői út 136. 

Hétfő: 9-11 
Kedd: 16-18 
Szerda: 16-18 
Csütörtök: 11-13 
Péntek: 9-11 



1106 Bp. Kerepesi út 67. 

Hétfő: 10-12 16-18 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8-11 
12-14 
10-12 
10-12 

16-18 
16-18 
15-17 

1101 Bp. SaJgótarjáni u. 47. 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8-10 
8:30-10:30 
8-10 
8:30-10:30 
8:30-10:30 
8-10 

3. Felnőtt fogorvosok 

1101 Bp. Kőbányai út 45. 

Hétfő: 8-20 
Kedd: 8-20 
Szerda: 8-20 
Csütörtök: 8-20 
Péntek: 8-20 

4. Gyermek fogorvosok 

1101 Bp. Kőbányai út 47. 

Hétfő: 7-19 
Kedd: 7-19 
Szerda: 7-19 
Csütörtök: 7-19 
Péntek: 7-19 

1108 Bp. Újhegyi sétány 13-15. 

Hétfő: 7-19 
Kedd: 7-19 
Szerda: 8-19 
Csütörtök: 7-19 
Péntek: 7-19 

15-18 
16-18 
14-17 
16-18 
14-16 (páros hónap) 
13-16 (páratlan hónap) 



Afeladat-ellátási szerződés 7. melléklete 

A Megbízottat terhelő költségek viselése: 

A feladat-ellátási szerződés szerint a Megbízottat terhelő, praxisra tételesen nem bontható 
szolgáltatások költségeit (szemét és veszélyes hulladék szállítása, megsemmisítése, 
kommunikációs - díjszámláló nélkül működő telefon, fax, internet - költségek) 
telephelyenként praxisokra vetített, az alábbi táblázat szerinti százalékos arány 
figyelembevételével számlázza a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat. 

Telephely Típus 



4. /2012. 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 
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olvasható aláírás 
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* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



Módosító javaslatok 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

530/1. Módosító Indítvány 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának tagságában történt 

változásról tárgyú előterjesztéshez 
(Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) rendelete 38. § (l) bekezdése alapján a címben szereplő előterjesztéshez az alábbi 
módosító indítványt teszem. 

Javaslom, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozati javaslat egészüljön ki az alábbi 
ponto kkal: 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület, mint alapító 2012. 
június 21-ei hatállyal tudomásul veszi Melega Kálmán lemondását a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáróL 

5. A Képviselő-testület mint alapító a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagjává 2012. június 21-től 2014. október 21-ig Agócs Zsoltot megválasztja, 
tiszteletdíját 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 

6. A Képviselő-testület a 2316/20 l O(X.21.) KÖKT határozatát visszavonja. 

Indokolás 

2012. június 18-án Melega Kálmán bejelentette lemondását a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának tagságáróL 

Budapest, 2012.június 18. 

al·.a 
Radványi Gábor 



l. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. Kőbányai Bem Józse[.Általános Iskola: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal (l fő érintettség révén 
nem szavazott) "A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek 
négyéves beszámolója" szóló 486. számú előterjesztés határozattervezetének Gál Juditra 
vonatkozó l. pontját támogatja. 

2. Kőbányai Kertvárosi .Általános Iskola: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással "A Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves beszámolója" szóló 
486. számú előterjesztés határozattervezetének Hauer Lászlónéra vonatkozó 2. pontját 
támogatja. 

3. Kőbányai Harmat .Általános Iskola: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves beszámolója" szóló 486. 
számú előterjesztés határozattervezetének Varga Ildikóra vonatkozó 3. pontját támogatja. 

4. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves beszámolója" szóló 486. 
számú előterjesztés határozattervezetének Tamás Mártára vonatkozó 4. pontját támogatja. 



3. napirendi pont: 
Kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. Kőbányai Kiskakas Óvoda: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 487. számú előterjesztés 
határozattervezetének Kemerléné Suri Ildikóra vonatkozó l. pontját támogatja. 

2. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 ellenszavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 487. számú előterjesztés 
határozattervezetének Borbáth Katalima vonatkozó 2/ A. pontját nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a 
"Kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 487. számú 
előterjesztés határozattervezetének Bátorné Páhoki Zitára vonatkozó 2/B. pontját nem 
támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 487. számú előterjesztés 
határozattervezetének Rédei Zsuzsanna és Modróczky György személyére vonatkozó 3. 
pontját támogatja. 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Az előterjesztés l. mellékletében szereplő 
határozattervezet egy 4. ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint: 
"4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ magasabb vezetői teendőinek 
ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy 
változatlan feltételekkel írjonkiújabb pályázatot." (487/l. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 487. számú előterjesztést a 
487/l. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



5. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat megbízott vezetője által elmondottak alapján: A Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat módosító és egységes szerkezetű alapító okiratának l. pontjában meghatározott 
bankszámlaszáma egészüljön ki egy alszárniaszámmal az alábbiak szerint: 

Bankszámlaszáma: 11784009-16926886 
11784009-16926886-02130000 

Az előterjesztő támogatja a 472/1. módosító javaslatot. 

(472/l. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 472. számú előterjesztést a módosító javaslat 

figyelembevételével. 



7. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

Mentők- Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Élő Norbert módosító javaslata: 
A határozati javaslat egészüljön ki az alábbi 2. ponttal: 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, intézkedjen annak érdekében, hogy a 
következő negyedéves beszámolók az útnyilvántartást is tartalmazzák. 

53111. módosító javaslat 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A X. kerület - Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári V édelern Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2012. L negyedéves tevékenységéről szóló beszárnolóról" szóló 531. 
szárnú előterjesztést az 531/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A X. kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári V édelern Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2012. L negyedéves tevékenységéről szóló beszárnolóról" szóló 531. 
számú előterjesztést az 531/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KőBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: módosító javaslat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) KÖKT rendelet 38. §(l) bekezdése alapján 
a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló, 509. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt rendelettervezethez (a továbbiakban: R.) az alábbi 

módosító javaslatot 

teljesztem elő. 
A módosító javaslatban az új szövegrészeket aláhúzott, az elhagyásra javasolt szövegrészeket 
szögletes zárójelbe zárt félkövér betűtípus jelöli. 

l. Az R. az 5. alcímct megelőzően a következő 8. §-sal egészül ki, a §-ok számozása 
értelemszerűen változik: 

"8. § (l) Aki a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő üzemképtelen járművet a közterület
használatra vonatkozó jogszabályok megsértésével közterületen tárolja, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el, és húszezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő húszezer forint helyszíni bírságot szabhat ki." 

2. Az R. 5. alcíme az alábbiak szerint módosul, a §-ok számozása értelemszerűen 
változik: 

"5. [A]Kőbánya rendezettségének[köztisztaság] védelme 

8.§ 
(l) Aki 

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint 
a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, 
gyomnövényektőL illetve gyomfáktól történő mentesítéséről[-] és síkosság-mentesítéséről, 
· hó eltakarításáról, 
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b) az ingatlan[o]~n lévő felépítmény homlokzatát vagy az ingatlan~ kerítését nem tartja 
tisztán, nem gondoskodik az építménye falának, illetve az ingadana kerítésének a tövéből 
kinövö gyomnövényektőL illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, 

c) nem gondoskodik a[ beépítetlen] telekingatlan tisztán tartásáról és gyomnövényektől, 
illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, az ingatlanon lévő hulladék elszállításáról, 

d) nem gondoskodik a telekingatlanról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyesésérő l, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az Cl) bekezdés a) pontja alkalmazásában a terület akkor gondozott, ha 
a) a talajtakaró növényzet magassága a húsz centimétert nem haladja meg, 
b) a fásszárú növények, illetve bokrok két és félméter magasság alatti része nem nyúlik 

az úttest, illetve a járda fölé, és 
c) a fásszárú növény sarját eltávolították. 

(3) Aki 
gl[e)] az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán, 
Ql.W] a közterületre elhelyezett építési anyagat vagy a törmeléket legkésőbb a kirakástól 

számított 8 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el, 
fl[g)] a közterületen zöldhulladékot, sót, sós homokot vagy azokkal szennyezett havat 

helyez el, 
f!l[h)] hirdetményt, plakátot vagy falragaszt nem a kijelölt helyen, illetve a kijelölt helyen 

jogosulatlanul helyez el, 
filii)] kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát vagy egyéb reklámfelületet nem tart tisztán, 
i2.UJ] felszólításra nem gondoskodik az illegális falragaszok, a közízlést sértő vagy a 

városképet rontó festések eltávolításáról, amennyiben az azokat elhelyező vagy akinek az 
érdekében a kihelyezés történt, nem ismert, 

gl[k)] nem gondoskodik a szórólapok, röplapok utcai terjesztői tevékenysége nyomán 
keletkezett hulladék összetakarításáról, 

lU.[!)] a szelektív hulladékgyűjtő tárolóedényt jogosulatlanul áthelyezi, illetve azt nem a 
rendeltetésének megfelelően használja, különösen ha a tárolóedénybe ott el nem 
helyezhető hulladékat helyez el, 

il.[m)] a hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedénybe háztartási 
hulladékat helyez el, 
.il.[n)] a városrészre meghirdetett lomtalanítás időpontját megelőzően több mint 24 órával 

helyezi el a feleslegessé vált tárgyakat, ingóságokat (lomokat), illetve úgy helyezi el 
azokat, hogy azzal akadályozza a gyalogos vagy a járműforgalmat, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

ffi[(2)] Az (l) és a (3) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt 
a közterület-felügyelő ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

A 8. § (l) és (3) bekezdésében meghatározott tiltott, közösségellenes magatartást elkövető 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét és az elkövetett 
szabályszegés megnevezését az Önkormányzat harminc napra a honlapján közzéteszi." 



3. Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"9.§ 

(l) A zöldterületet a rendeltetésének megfelelő célra és módon, állaga sérelme nélkül 
szabad használni. 

(2) Járművel csak a zöldterület erre a célra kijelölt részén szabad közlekedni. 
(3) A zöldterületre gépi meghajtású vagy azzal vontatott járművel behajtani, illetve beállni 

tilos. 
(4) Szökőkútban és tóban fiirdeni vagy bármilyen módon azok vízébe lépni tilos. 
(5) A közterületen elhelyezett vízvételező helyet a rendeltetésétől eltérően használni tilos. 
(.Q[S]) Aki az (1)-(~[4]) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, tiltott, 

közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 
(1[6]) Az (1)-(~[4]) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a 

közterület-felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki." 

4. Az R. 12. § (l) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"(l) Tilos szeszes ital közterületen történő fogyasztása, illetve felbontott csomagolásban 
való birtoklása a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel." 

5. Az R. 16. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"(4) Tilos közterületen, közös használatú helyiségben, többlakásos lakóépület erkélyén, 
loggiáján, teraszán vagy udvaron idegen, illetve gazdátlan állatot etetni." 

6. Az R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"17. § 

(l) Tilos állatot tartani többlakásos, valamint a több nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
magában foglaló [lakó]épület erkélyén, loggiáján, teraszán, folyosóján, valamint közös 
használatú helyiségében. 

[(2) Az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán többlet-állattartási 
engedély hiányában háztartásonként legfeljebb két eb - és egyszeri szaporulata három 
hónapos korig- tartható. 

(3) Többlakásos épületben és annak udvarán többlet-állattartási engedély hiányában 
lakásonként egy eb - és egyszeri szaporulata három hónapos korig- tartható. 

(4) A lakásban és annak udvarán többlet-állattartási engedély hiányában 
háztartásonként két macska- és egyszeri szaporulatahárom hónapos korig- tartható.] 

(2_[5]) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni 
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. A bekerített 
ingatlanon szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének alkalmasnak kell lennie az eb 
kiharapásának és kijutásának megakadályozására." 



7. Az R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"24.§ 

Aki többlakásos ingatlanban 
a) (a külön tulajdonában vagy a jogcímétől függetlenül használatában álló 

ingatlanban végzett építési, szerelési, felújítási munkával vagy egyéb zajjal járó 
tevékenységével - amennyiben a a lakóközösség által elfogadott szervezeti és 
működési szabályzat vagy házirend eltérő időtartamot nem határoz meg, vagy 
valamely zajjal járó tevékenység folytatására nézve eltérő időkeretben lehetőséget 
nem biztosít - munkanapokon a 20.00 órától 7.00 óráig, munkaszüneti és 
ünnepnapokon a 16.00 órától 7.00 óráig terjedő időszakban mások nyugalmát, 
pihenését zavarja, 

b) ]a közös használatban lévő területet, épületrészt úgy használja, hogy azzal a 
lakóközösség által elfogadott szervezeti és működési szabályzatban vagy házirendben 
rögzített előírásokat megszegi, 

QlcV a közös használatban lévő területen, épületrészen - ha a lakóközösség által 
elfogadott szervezeti és működési szabályzat vagy házirend eltérően nem rendelkezik -
dohányzik, alkoholt fogyaszt, vagy ott egyedül vagy mással indokolatlanul és másokat 
zavaró módon, huzamosabb ideig tartózkodik, 

f(dl) a külön tulajdonában vagy jogcímétől függetlenül használatában álló ingatlanban 
általa vagy a megbízásából végzett építési, szerelési, felújítási munkálatok során 
keletkezett, a közös használatra szolgáló területre, épületrészre került szennyeződést vagy 
hulladékat a munkálatok befejezését vagy a munkálatok tizenöt napot meghaladó 
szüneteltetése esetén a szüneteltetés megkezdését követő ésszerű, de legfeljebb nyolc 
napos határidőn belül nem távolítja vagy távolíttatja el, 

d) a külön tulajdonában vagy jogcímétől függetlenül használatában álló ingatlanban az 
egy háztartásban szokásos mennyiséget meghaladó mennyiségű hulladékat halmoz fel, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható." 

8. Az R. a 13. alcímet megelőzően a következő 25. §-sal egészül ki, a §-ok számozása 
értelemszerűen változik: 

"25. § (l) Aki épületből közterületre, közforgalom céljára megnyitott magánterületre vagy a 
többlakásos épület más részére folyadékot, szennyeződést vagy tárgyat kiönt, kijuttat vagy 
kidob, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és húszezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő húszezer forint helyszíni bírságot szabhat ki." 

Budapest, 2012. június 21. 

Tisztelettel, 

Kovács Róbert 



INDOKOLÁS 

A tiltott közösségellenes magatartások körében egyes szabályok pontosítását, illetve további 
részletezését javasol om. 

A közrenddel és a kerület rendezettségével kapcsolatos tapasztalatok, mindennapi 
problémák figyelembe vételével álláspontom szerint szükséges egyes eikövetési magatartások 
részletesebb, a nem egyértelműen a szabályszegés körébe tartozó magatartásokat külön 
meghatározó szabályozása. 

Javasolom a kerület rendezettségét biztosító tilalmak pontosítását pl. a zöldterület 
gondozottságának pontos meghatározásával, továbbá a közösségi együttélés 
szabályrendszerének kiegészítését, illetve egyes új központi jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtését. 



22. napirendi pont: 
A tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek 
bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezéséről és céltartalék képzésről 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Dr. Pap Sándor előterjesztő szóbeli módosító javaslata: 

A BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központnál a TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-
0126 Komplex program hátrányos gyermekek felzárkóztatására című pályázat elszámolása 
miatt 2 3 OOO OOO Ft biztosítására van szükség, így a visszarendezés vonatkozásában a 
határozatijavaslat 2. melléklet 57. sorának 5. oszlopa az alábbiak szerint módosul: 
12. Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ [14 328) 12 028 

Ennek alapján a 63-65. összesensorokis módosulnak az alábbiak szerint: 
2. Szociális intézmények összesen [14 678] 
3. Önállóan működő intézmények összesen [59 392] 
4. Mindösszesen [276 829] 

A határozati javaslat l. pontja az alábbiak szerint módosul: 

12 378 
57 092 

274 529 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzat rendelet 2. mellékletének 60. sorát (tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékesítése) [535 351] 533 05leFt-tal, 2. mellékletének 15. sorát (értékesített tárgyi eszközök 
Áfá-ja) 127 292 eFt-tal, 2. mellékletének 80. sorát (fejlesztési célú hitelfelvétel) 47 500 eFt-tal 
visszarendezi az l. és 2. melléklet szerint. 

(515/1. számú módosító javaslat) 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással "A tárgyi eszközök és 
immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt 
előirányzatok visszarendezéséről és céltartalék képzéséről" szóló 515. számú előterjesztést az 
515/l. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 4 igen, 4 ellenszavazattal "A tárgyi eszközök és immateriális javak, 
valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok 
visszarendezéséről és céltartalék képzéséről" szóló 515. számú előterjesztést az 515/1. 
módosító javaslat figyelembevételével nem támogatja. 



27. napirendi pont: 
A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és 

csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a 
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Kovács Róbert: Javasolja a bizottságnak, hogy a 2012/2013-as tanévben indítható napközis 
csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám 
meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapításáról szóló 
előterjesztésben foglalt határozati javaslatok közül a napközis csoportbontásra vonatkozák 
támogatásáról döntsenek. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "A 2012/2013-as tanévben 
indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus 
óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám 
megállapításáról" szóló 499. szám ú előterjesztés 2. mellékletében szereplő a 2012/2013-as 
tanévben a napközis csoportok számának meghatározásáról szóló határozattervezetet 
támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "A 201212013-as tanévben 
indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus 
óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám 
megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 3. mellékletében szereplő a Kőbányai Bem 
József Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett álláshelyek számának 
változásáról szóló határozattervezet B-változatát támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással "A 2012/2013-as tanévben 
indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus 
óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám 
megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 4. mellékletében szereplő a Kőbányai Fekete 
István Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett álláshelyek számának 
változásáról szóló határozattervezet C-változatát támogatja. 

Kovács Róbert szóbeli módosító javaslata: Az előterjesztés egészüljön ki az alábbi 8. 
melléklettel: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a fejlesztőpedagógus álláshelyek arányos elosztását a 
kerületben. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. augusztus 23. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője" 

499/1. módosító javaslat 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a 499/1. módosító javaslatot támogatja. 



27. napirendi pont: 
A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és 

csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a 
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy a 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok 
számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám 
meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapításáról szóló 
előterjesztésben foglalt határozati javaslatok közül csak a napközis csoportbontásra 
vonatkozák támogatásáról döntsenek. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013-as 
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a 
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai 
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 3. mellékletében szereplő a 
Kőbányai Bem József Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett álláshelyek 
számának változásáról szóló határozattervezet B-változatát támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013-as 
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a 
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai 
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 4. mellékletében szereplő a 
Kőbányai Fekete István Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról szóló határozattervezet C-változatát támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 201212013-as 
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a 
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai 
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 5. mellékletében szereplő a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról szóló határozattervezet A-változatát támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 201212013-as 
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a 
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai 
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 6. mellékletében szereplő a 
2012/2013-as tanévben engedélyezett álláshelyek számának változásáról szóló 
határozattervezetet támogatja. 



A változat 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
szeptember-1-jétől az általános iskolák számára a kötelezően előírt órakereten felül, a 
kötelező óratömeg 5%-ának megfelelő időkeret költségvetési fedezetét biztosítja. A 
fenntartói többletóra szabadon használható fel azzal a megkötéssel, hogy az intézmény 
legalább 15%-át az úszásoktatására fordítja a mindennapos testnevelés 
megvalósításához. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
szeptember-1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg a pedagógus álláshelyek számát. 

engedélyezett 

Intézmény 
pedagógus 
álláshelyek 

száma 

Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 
23,28 

Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196-198.) 
49,60 

Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 
48,99 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nye1vű Ált. Isk. (Székhely: Kápolna tér) 47,91 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út 118.) 33,22 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29.) 
39,49 

Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 
36,36 

Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 
29,52 

Komplex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő 
speciális Szakisk és Szakszolg. Közp. (Gém u. 5-

7.) 84,29 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 

Nyelvü Ált. Isk. (Újhegyi sétány 1-3.) 56,42 

Szent László Ált. Isk. (Szent László tér 1.) 
57,44 

Szent László Gimnázium (Körösi Cs. S. út 28-
34.) 75,33 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 
37,08 



B változat 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
szeptember-1-jétől az általános iskolák számára a kötelezően előírt órakereten felül, 
a kötelező óratömeg 5%-ának megfelelő időkeret költségvetési fedezetét biztosítja. A 
fenntartói többletóra szabadon használható fel azzal a megkötéssel, hogy az 
intézmény legalább 15%-át az úszásoktatására fordítja a mindennapos testnevelés 
megvalósításához. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
szeptember-1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg a pedagógus álláshelyek számát. 

engedélyezett 

Intézmény 
pedagógus 
álláshelyek 

száma 

Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 
22,87 

Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196-198.) 
49,05 

Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 
48,11 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvü Ált. Isk. (Székhely: Kápolna tér) 48,33 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvü Ált. Isk. (Üllői út 118.) 33,22 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29.) 
38,77 

Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 
35,70 

Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 
28,99 

Komplex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő 
speciális Szakisk. és Szakszolg. Közp. (Gém u. 5-
7.) 84,29 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvü Ált. Isk. (Újhegyi sétány 1-3.) 55,42 

Szent László Ált. Isk. (Szent László tér 1.) 
56,40 

Szent László Gimnázium (Körösi Cs. S. út 28-
34.) 75,33 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 
36,42 



Fenntartói többlet óra 5°/o 



Fenntartói többlet: 5% 

l. változat 

2012/2013. tanévre 

Intézményvezetöi Fenntartói 
Intézményvezetöi 

Álláshelyek órakedvez javaslat: a fenntartói többlet Intézményvezetöi 
javaslat: iskolatitkár, 

Fenntartói Összes Fenntartói javaslatTechnikai Jelenlegi gyennekvédelmi felelős, 
száma mények többlet 5o/o-ban elvonásából javaslat figyelembe 

fenntartói 
többletóra 

alapján 
engedélyezen többletórák %-

meghatározva: adódó vételével az összes 
létszám a pedagógus technikai rendszergazda 

álláshelyre pedagógus ban létszám 25%-a : létszám finanszírozása maradjon 
többletórák 

vetítve 
biztosíton 

álláshely meghatározva 
álláshelyekben álláshely pedagógus álláshely 

többletként (2 
intézmény 

nélkül álláshely kifejezve csökkenés 
álláshelyen) 

:m József Alt. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 20,57 l 32 1,68 23 57 6,4% l 03 -0,29 23 28 5,82 ll 2 
kete István Alt. Isk. (Harmat u. 196-198.) 45,24 1,91 2 45 49,60 4,2% 2 26 o 35 49 95 !2 ,49 !6 5 2 
liTIUit Alt. Isk. (Harmat u. 88.) 44,27 3 45 2,51 50 23 7,8% 2 21 -1 24 48 99 12,25 18,5 2 
nikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
t. Isk. (Székhely: Kápolna tér) 41 69 5,3 2, 47 49 46 12,7% 2,08 -3,22 46,24 ll 56 18,5 2 
llikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
t. Isk. (Üllői út 118.) 27 78 5 25 1,55 34 58 18,9% l 39 -3,86 30,72 7,68 12 5 2 
tda Mihálv Alt. Isk. (Kada u. 27-29.) 35,7 218 2 39 88 6,1% l 79 -O 40 39,49 9 87 !5 2 
'reszturv Dezs ö Alt. Isk. (Keresztúti út 7-9.) 32 92 2 36 !,79 37,07 7,2% l 65 -O 71 36,36 909 !5 5 2 
'rtvárosi Alt. Isk. (Jászberénvi u. 89.) 26 38 2 23 l 82 3043 8,5% l 32 -O 91 29,52 7,38 ll 2 
)mplex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő speciális 
:akisk. és Szakszolg. Közn. (Gém u. 5-7.) 82 21 o 81 l 27 84 29 1,0% 411 3,30 87,59 21 90 33 2 
:échenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
It. Isk. (Úihegyj sétánv 1-3.) 50 31 3 82 2 59 56,72 7,6% 2, 52 -1 30 55 42 13 85 !9 5 2 
:ent László Alt. Isk. (Szent László tér 1.) 52 24 3 68 2 59 58 51 7,0% 2,61 -1,07 57 44 14 36 22 2 
~nt László Gimnázium (Körösi Cs. S. út 28-34.) 59 61 12,27 4 82 76,70 20,6% 2 98 -9 29 67 41 !6 85 29 2 
~átiusz Jenő Alt. Isk. (Kőbányai út 38.) 32 98 2 91 245 38 34 8,8% l 65 -1,26 37 08 9,27 16 5 2 

SSZE~ 551,9 47 49 29 99 629 38 609 49 152,37 238 5 26 

z intézményvezetöi javaslat: a fenntartói többlet órákat 5%-ban határozzák meg. Ezt a keretet szabadon használja fel az intézmény idegen nyelv oktatásra, csoportbontásra, szakköre, énekkarra, úszásra. 
éleményern szerint ez a javaslat aránytalanságokhoz vezet. Jelentösen sérül a Janikovszky Általános Iskola két tanítási nyelvű programja, Szent László Gimnázium programja, sérül a Széchenyi Általános Iskola két tanítási nyelvű programja is. 
öbblet támogatást kap a Fekete Általános Iskola és a Komplex Óvoda, Iskola, akik nem használták ki a fenntartói többlet órák adta lehetőséget. 

Javaslat: 
Technikai fenntartói 
álláshely többlet órák 

csökkentésre 

3,18 22,627 
2,01 49 764 
4 25 48 697 

4 94 45,859 

2 82 30,558 
3,13 39,27 
4 41 36,212 
1,62 29,018 

l 

910 90431
1 

3,65 55 341 
5 64 57 464 

!O 15 65 571 
5 23 36 278 

60 13 



Álláshelyek 
száma 

fenntartói 
többletórák 

intézmény 
nélkül 

llózsef Alt. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 20 57 
~te István Alt. Isk. (Harmat u. 196-198.) 45 24 
mat Alt. Isk. (Harmat u. 88.) 44,27 
kovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Isk. (Székhely: Kápolna tér) 41 69 
kovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Isk. (Üllői út 118.) 27 78 

la Mihálv Alt. Isk. (Kada u. 27-29.) 35,7 
eszturv Dezső Alt. Isk. CK eresztúri út 7-9.) 32 92 
tv áro si Alt. Isk(J ászberényi u. 89.) 26 38 
nplex ÖVoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő speciális 
kisk. és Szakszolg. Közp. (Gém u. 5-7.) 82,21 
ebenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Isk. (Újhegyi sétány 1-3.) 50,31 

nt László Alt. Isk. (Szent László tér l.) 52,24 
nt László Gimnázium (Körösi Cs. S. út 28-34.) 59 61 
rvátiusz Jenő Alt. Isk. (Kőbánvai út 38.) 32,98 

SZES 551 9 
--- -

'ete Általános Iskolánál marad a 4,2 %-os fenntartói többlet 
mplex Óvoda, Iskola esetében az l %-os többlet marad. 

2012/2013. tanévre 

órakedvez 
Fenntartói Összes 
többletóra 

mények 
engedélyezett 

álláshelyre 
alapján 

pedagógus 
biztosított 

vetítve 
álláshely 

álláshely 

l 32 !68 23 57 
l 91 2 45 49,60 
3 45 2 51 50 23 

5 3 2 47 49 46 

5 25 l 55 34 58 
2,18 2 39 88 
2 36 l 79 37 07 
2 23 1,82 30 43 

o 81 1,27 84 29 

3 82 2,59 56,72 
3 68 2,59 58 51 

12 27 4 82 76,70 
2 91 2 45 38,34 

47,49 29 99 629,38 

:chenyi Ált. Isk. a két tanítási nyelvű oktatási programhoz óra biztosításamiatt 7%-on a fenntartói többlet 

Fenntartói többlet 5% 

II. változat 

Intézményvezetöi 
javaslat: a fenntartói 

Fenntartói 
többletórák %-

többlet 5o/o-ban 

ban 
meghatározva: 
álláshelyekben 

meghatározva 
kifejezve 

6,4% l 03 
4,2% l 91 
7,8% 2 21 

12,7% 3,75 

18,9% 3,89 
6,1% l 79 
7,2% l 65 
8,5% 1,32 

1,0% 0,81 

7,6% 3,52 
7,0% 2 61 

20,6% !O 90 
8,8% l 65 

ökovszky Általános Iskola (Székhelyen): a két tanítási nyelvű oktatási programhoz óra biztosítása miatt 9o/o-on a fenntartói többlet 
ökovszky Általános Iskola (Üllői út) a két tanítási nyelvű oktatási programhoz óra biztosításamiatt !4o/o-on a fenntartói többlet 
mt László Gimnázium: 240 óra biztostása: l 0,9 álláshely 

Fenntartói 
Intézményvezetöi 

többlet Intézményvezetői 
javaslat: iskolatitkár, 

Javaslat: 
javaslatTechnikai Jelenlegi gyennekvédelmi felelős, 

elvonásából javaslat figyelembe 
létszám a pedagógus technikai rendszergazda 

Technikai fenntartói 
adódó vételével az összes 

létszám 25o/o-a : létszám finanszírozása maradjon 
álláshely többlet órák 

álláshely pedagógus álláshely csökkentésre 
csökkenés 

többletként (2 
álláshelyen) 

-0,29 23 28 5 82 ll 2 3 18 22 63 
0,00 49 60 12 40 16,5 2 210 42 02 

-1 24 48 99 12,25 18 5 2 4 25 48 70 

l 
-1 55 47 91 11,98 !8 5 2 4 52 82 55 

-1 36 33 22 8 30 12,5 2 2 20 85 56 
-0,40 39,49 9,87 15 2 3 13 39,27 
-0,71 36,36 9,09 15 5 2 4 41 36 21 
-O 91 29,52 7,38 ll 2 l 62 29,02 

0,00 84,29 21,07 33 2 9 93 17 82 

-0,30 56 42 14 ll 19 5 2 3 39 77 48 
-1,07 57 44 14,36 22 2 5 64 57,46 
-1 37 75 33 18,83 29 2 817 239,80 
-1 26 37,08 9 27 16,5 2 5 23 36 28 

618,93 15473 238,5 26 57,77 



Fenntartói többlet órák 5°/o pénzügyi tervezése 



Az illetmény és cafetéria egy havi módosítása 

--.Q Cafetéria Cafetéria 
-ro 

teljes/ EHO külön adó ......... 
N ro 

teljes l Garantált Cafetéria Cll N 
TB járulék 27% (részarányos (részarányos Összes név o o részarányos ...... ...::.: rész illetmény (10 270 Ftlhó) -~ t8 illetmény cafetéria * l , 19 cafetéria * l , 19 ~ 

N *0,1) *0,16) tH 

l. változat (pedagógus) 
F/8 -19,9 154 300 Ft -3 070 570 Ft -829 054 Ft -204 373 Ft -24 320 Ft -38 913 Ft -4 167 230 Ft 

l. változat (technikai) 
C/8 -60,13 108 OOO Ft -6 494 040 Ft -1 753 391 Ft -617 535 Ft -73 487 Ft -117 579 Ft -9 056 031 Ft 

ÖSSZES 
-9 564 610 Ft -2 582 445 Ft -821908 Ft -97 807 Ft -156 491 Ft -13 223 261 Ft 

2. változat (pedagógus) 
F/8 -10,45 154 300 Ft -1 612 435 Ft -435 357 Ft -107 322 Ft -12 771 Ft -20 434 Ft -2188319Ft 

l 
2. változat (technikai) 

C/8 -57,77 108 OOO Ft -6 239 160Ft -l 684 573 Ft -593 298 Ft -70 602 Ft -112 964 Ft -8 700 597 Ft 

ÖSSZES 
-7 851595 Ft -2 119 931 Ft -700 619 Ft -83 374 Ft -133 398 Ft -10 888 917 Ft 

A technikai álláshelyen a garantált bérminimummal kalkulálva (108 OOO Ft) 

Budapest, 2012. június 20. Kálmán Judit 



Az illetmény egy és három havi , cafetéria egy és négy havi módosítása 

l havi 3 havi 4 havi 

intézmény illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria külön 

Cafetéria EHO Összes illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria külön 

Cafetéria EHO Összes 
l adó adó 

. változat (pedagógus) 
-3 070 570 Ft -829 054 Ft -204 373 Ft -38 913 Ft -24 320 Ft -4 !67 230 Ft -9 211 710 Ft -2 487 !62 Ft -817 492 Ft -155 652 Ft -97 280 Ft -12 769 296 Ft 

. változat (technikai) 
-6 494 040 Ft -l 753 391 Ft -617 535 Ft -117 579 Ft -73 487 Ft -9 056 032 Ft -!9 482120Ft -5 260 !72 Ft -1 852 605 Ft -352 737 Ft -293 948 Ft -27 241 582 Ft 

)SSZES 
-9 564 610 Ft -2 582 445 Ft -821 908 Ft -156 492 Ft -97 807 Ft -13 223 262 Ft -28 693 830 Ft -7 747 334 Ft -2 670 097 Ft -508 389 Ft -391 228 Ft -40 010 878 Ft 

. változat (pedagógus) 
-1 612 435 Ft -435 357 Ft -107 322 Ft -20 434 Ft -12 771 Ft -2 188 319 Ft -4 837 305 Ft -l 306 072 Ft -321 966 Ft -61 302 Ft -51 084 Ft -6 577 729 Ft 

. változat (technikai) 
-6 239 !60 Ft -1 684 573 Ft -593 298 Ft -112 964 Ft -70 602 Ft -8 700 597 Ft -18 717 480 Ft -5 053 720 Ft -1 779 894 Ft -338 892 Ft -282 408 Ft -26 !72 394 Ft 

)SSZES 
-7 851 595 Ft -2 119 931 Ft -700 620 Ft -133 398 Ft -83 373 Ft -10 888 917 Ft -23 554 785 Ft -6 359 792 Ft -2101_8@!! ~400 194f't -333 492 Ft -32 750 123 Ft 

Budapest, 2012. június 20. Kálmán Judit 



Az illetmény és cafetéria változása 12 hónapra 

l havi 12 havi 12 havi 

intézmény illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria Cafetéria 

Összes illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria külön 

Cafetéria EHO Összes különadó EHO adó 

í.ltozat (pedagógus) 
-3 070 570 Ft -829 054 Ft -204 373 Ft -38 913 Ft -24 320 Ft -4 167 230 Ft -36 846 840 Ft -9 948 648 Ft -2 452 476 Ft -466 956 Ft -291 840 Ft -50 006 760 Ft 

í.ltozat (technikai) 
-6 494 040 Ft -l 753 391 Ft -617 535 Ft -117 579 Ft -73 487 Ft -9 056 032 Ft -77 928 480 Ft -21 040 692 Ft -7 410 420 Ft -l 410 948 Ft -881 844 Ft -108 672 384 Ft 

;z Es 
-9 564 610 Ft -2 582 445 Ft -821 908 Ft -156 492 Ft -97 807 Ft -13 223 262 Ft -114 775 320 Ft -30 989 340 Ft -9 862 896 Ft -l 877 904 Ft -1 173 684 Ft -158 679144Ft 

áltozat (pedagógus) 
-1 612 435 Ft -435 357 Ft -107 322 Ft -20 434 Ft -12 771 Ft -2 188 319 Ft -19 349 220 Ft -5 224 284 Ft -1 287 864 Ft -245 208 Ft -153 252 Ft -26 259 828 Ft 

áltozat (technikai) 
-6 239160Ft -l 684 573 Ft -593 298 Ft -112 964 Ft -70 602 Ft -8 700 597 Ft -74 869 920 Ft -20 214 876 Ft -7119576Ft -l 355 568 Ft -847 224 Ft -104 407 164Ft 

;z Es 
-7 851 595 Ft -2119 930 Ft -700 620 Ft -133 398 Ft -83 373 Ft -10 888 916 Ft -94 219 140Ft -25 439 160Ft -8 407 440 Ft -1 600 776 Ft -1 OOO 476 Ft -130 666 992 Ft 

----- - - ------------

udapes, 2012. június 20. Kálmán Judit 



Fenntartói többlet óra 3°/o 



Fenntartói többlet 3% 

I. változat 

201212013.tanévre 

Javaslat: a Fenntartói 
Intézményvezetöi 

Álláshelyek órakedvez fenntartói többlet többlet 
az összes pedagógus javaslat: iskolatitkár, 

Javaslat: Fenntartói Összes Fenntartói álláshely a fenntartói javaslat: Technikai Jelenlegi gyermekvédelmi felelős, 
száma 

többletóra 
mények 

engedélyezett többletórák %-
3o/o-ban elvonásából 

többletórák létszám a pedagógus technikai rendszergazda 
Technikai 

fenntartói 
álláshelyre 

alapján 
pedagógus ban 

meghatározva: adódó 
csökkentésére létszám 25%-a : létszám fmanszírozása maradjon 

álláshely 
többletórák 

vetítve 
biztosított 

álláshely meghatározva 
álláshelyekben álláshely 

figyelemmel többletként (2 
csökkentésre 

intézmény 
nélkül álláshely kifejezve csökkenés 

álláshelyen) 

n József ÁJt. Isk. Huneária krt. 5-7.) 20 57 132 168 23 57 6,4% 062 -070 22 87 572 ll 2 3 28 
.ete István Alt. Isk. (Harmat u. 196-198.) 45 24 !91 2,45 4960 4,2% !36 -0,55 4905 !226 !6 5 2 224 
mat Alt. Isk. (Harmat u. 88.) 44,27 3 45 251 50 23 7,8% l 33 -2,12 48 ll 12 03 !8 5 2 447 
ikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
. Isk. (Székhelv: Kápolna tér) 4169 53 247 4946 12,7% !25 -4,05 45 41 ll 35 !8 5 2 515 
ikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
. Isk. rOll ö i út ll 8.) 27 78 5 25 l 55 34 58 18,9% 083 -4 42 30 !6 7 54 12,5 2 2,96 
:la Mihály ÁJt Isk. (Kada u. 27-29.) 35 7 _1,_18 2 39 88 6,1% l 07 -1 ll 38 77 9 69 !5 2 3 31 
reszturv Dezső Alt. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 3292 2 36 !79 37 07 7,2% 099 -l 37 35 70 8,92 !5 5 2 458 
rtvárosi_~t. Isk,JJászberénvi u. 89.) 26 38 2 23 !82 30,43 8,5% 079 -144 28 99 7 25 ll 2 1,75 
roplex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő speciális 
lkisk. és Szakszo!g, Közo. (Gém u. 5-7.) 822! o 81 !27 8429 1,0% 2, 47 !66 85 95 2149 33 2 9,51 
óchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
. Isk.ji)jhell)'i sétán_y 1-U_ 50 31 3 82 259 5672 7,6% !51 -2,31 54 41 !3 60 !9 5 2 3 90 

:nt László ÁJ t. Isk. (Szent László tér l.) 52 24 3 68 2 59 58 51 7,0% !57 -2 ll 5640 !410 22 2 5 90 
:nt László Gimnázium (Körösi Cs. S.·ÚI 28-34.) 59,61 !227 482 7670 20,6% l 79 -!O 48 66,22 !6, 55 29 2 1045 
:rvátiusz Jenő Alt. Isk. (Kőbán_yai út 381_ 32 98 2 91 245 38 34 8,8% 099 -192 3642 910 !6 5 2 5 40 

iSZES 551,9 47,49 -- 12,99 --- 621),18_ L__----
!6 56 -30,93 598 45 14961 238,5 26 62 89 

vaslat: a fenntartói többletórákat 3o/o-ban határozzák meg. Ezt a keretet szabadon használja fel az intézmény idegen nyelv oktatásra, csoportbontásra, szakköre, énekkarra, úszásra, azzal a megkötéssel, hogy a az l. és 5. évfolyarnon amindennapos testnevelés 

vezetéséből származó többlet óra sziikségletet e keret biztosítja, kötelező úszás formájában 
!leményem szeríni ez ajavaslat aránytalanságokhoz vezet. Jelentösen sétill a Janikovszky Általános Iskola két tanítási Ílyelvű programja, Szent László Gírnnázium programja, sétill a Széchenyi Általános Iskola két tanítási nyelvű programja is. 
ibblet támogatást kap a Komplex Óvoda, Iskola, aki nem használták ki a fenntartói többlet órák adta lehetőséget 

Engedélyezet 
t technikai fenntartói 
álláshelyek többletóra 

száma 

772 13 6 
14,26 29 9 
14 03 29 2 

13 35 27 5 

9 54 18 3 
1169 23 6 
1092 21 7 
925 !7 4 

23 49 54 3 

!5 60 33,2 
16 10 34,5 
18,55 39,3 
IllO 218 

175 61 



Fenntartói többlet 3% + a gimnázium és a két tanítási nyelvű általános iskolák pedagógiai programjának végrehajtásához biztosított órák 

II. változat 

20 1212013. tanévre 

Javaslat: a 
Álláshelyek órakedvez fenntartói többlet 

száma 
Fenntartói 

mények 
Összes Fenntartói 

3%-ban 
fenntartói 

többletóra 
alapján 

engedélyezett többletórák % 
meghatározva: 

álláshelyre pedagógus ban 
többletórák 

vetítve 
biztosított 

álláshely meghatározva 
álláshelyekben 

intézmény 
nélkül álláshely kifejezve 

tJózsef Alt. Isk. (Hungáriakrt. 5-7.) 20,57 1,32 I 68 23,57 6,4% 0,62 
:te István Alt. Isk. (Harmat u. 196-198.) 45,24 191 2,45 49,60 4,2% 1,36 
nat Alt. Isk. (Harmat u. 88.) 44,27 3,45 2,51 50,23 7,8% l 33 
kovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Isk. (Székhely: Kápolna tér) 41,69 5,3 2, 47 49,46 12,7% 4,17 
kovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Isk. (Üllői út ll 8.) 27,78 5,25 1,55 34,58 18,9% 3 89 
a Mihály Alt. Isk. (Kada u. 27-29.) 35,7 218 2 39 88 6,1% 1,07 
osztwy Dezső Alt. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 32,92 2,36 1,79 37,07 7,2% 099 

tvárosi Alt. Isk. (Jászberényi u. 89.) 26,38 2,23 1,82 30,43 8,5% 0,79 

1plex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő speciális 
ci sk. és Szakszolg. Közo. (Gém u. 5-7.) 82,21 o 81 1,27 84,29 1,0% 0,81 

:henyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Isk. (Ú'hegyi sétány 1-3.) 50,31 3 82 2,59 56 72 7,6% 2,52 

11 László Alt. Isk. (Szent László tér 1.) 52,24 3,68 2 59 58,51 7,0% !57 

1t László Gimnázium (Körösi Cs. S. út 28-34.) 59,61 !227 4,82 76 70 20,6% 10,90 

rvátiusz Jenő Alt. Isk. (Kőbányai út 38.) 32 98 2 91 2,45 38,34 8,8% o 99 

oZES 551,9 47,49 29,99 629,38 30,99 

nplex Óvoda, Iskola esetében az l o/o-os többlet marad. 
ebenyi Ált. Isk. a két tanítási nyelvű oktatási progranilioz óra biztosításamiatt 5o/o-on a fenntartói többlet 
ikovszky Általános Iskola (Székhelyen): a két tanítási nyelvű oktatási progranthoz óra biztosításamiatt 10%-on a fenntartói többlet 
ikovszky Általános Iskola (Üllői út) a két tanítási nyelvű oktatási progranthoz óra biztosításamiatt 14%-on a fenntartói többlet 
nt U.szló Gimnázium: 240 óra biztostása: l 0,9 álláshely 

Fenntartói 
többlet 

az összes pedagógus 
javaslatTechnikai 

elvonásából 
álláshely a fenntartói 

létszám a 
Jelenlegi 

adódó 
többletórák 

pedagógus létszám 
technikai 

csökkentésére létszám 
álláshely 

fYigyelemmel 
25o/o-a: 

csökkenés 

-0,70 22,87 5,72 ll 
-0,55 49,05 12 26 16,5 
-2,12 48,11 12,03 18,5 

-113 48,33 12,08 18,5 

-l 36 33,22 8,30 12,5 
-!,ll 38,77 9,69 15 
-1,37 35,70 8,92 15,5 
-1,44 28,99 7,25 ll 

OOO 84,29 21,07 33 

-130 55,42 13,85 19,5 
-2 ll 56,40 14,10 22 
-l 37 75,33 18,83 29 
-1,92 36,42 9,10 16,5 

612,88 153,22 
-

_238,5 

Intézményvezetöi 
javaslat: iskolatitkár, 

Javaslat: 
gyennekvédelmi felelős, 

Technikai 
engedélyezett fenntartói 

rendszergazda 
álláshely 

technikai többlett 
finanszírozása maradjon álláshelyek órák 

többletként (2 
csökkentésre 

álláshelyen) 

2 3,28 7,72 13,6 
2 2,24 14,26 299 
2 4,47 14,03 29,2 

2 4,42 14 08 91,7 

2 2 20 10,30 85 6 
2 3,31 ll,69 23,6 
2 4,58 10,92 21,7 
2 1,75 9,25 17,4 

2 9,93 23,07 17,8 

2 3,65 15,85 55,3 
2 5,90 16,10 34 5 
2 8,17 20,83 239,8 
2 5,40 ll,10 21,8. 

,_ 26 
---

__ 59, 28 - __ 179,22 - -- ----------



Fenntartói többlet órák 3°/o pénzügyi tervezése 



Az illetmény és cafetéria egy havi módosítása 

...._ 
Cafetéria Cafetéria ;>, 

:c; 
EHO külön adó "N 1il 

Cafetéria <:ll N Garantált teljes/ részarányos 
TB járulék 27% (részarányos (részarányos Összes név o o teljes l rész ·c;; ,.!:o:~ illetmény illetmény (10 270 Ftlhó) 

~cE cafetéria * l , 19 cafetéria * l , 19 
()) 

*O, l) *0,16) N 
t;:; 

l. változat (pedagógus) 
F/8 -30,93 154 300 Ft -4 772 499 Ft -1 288 575 Ft -317 651Ft -37 800 Ft -60 481 Ft -6 477 006 Ft 

l. változat (technikai) 
C/8 -62,89 108 OOO Ft -6 792120Ft -l 833 872 Ft -645 880 Ft -76 860 Ft -122 976 Ft -9471 708Ft 

ÖSSZES 
-ll 564 619 Ft -3 122 447 Ft -963 531 Ft -114 660 Ft -183 456 Ft -15 948 714 Ft 

2. változat (pedagógus) 
F/8 -16,5 154300Ft -2 545 950 Ft -687 407 Ft -169 455 Ft -20 165Ft -32 264 Ft -3 455 241 Ft 

2. változat (technikai) 
C/8 -59,28 108 OOO Ft -6 402 240 Ft -1 728 605 Ft -608 806 Ft -72 448Ft -115 917 Ft -8 928 015 Ft 

ÖSSZES 
-8 948190Ft -2 416 011 Ft -778 261 Ft -92 613 Ft -148 181Ft -12 383 256 Ft 

A technikai álláshelyen a garantált bérminimummal kalkulálva (108 OOO Ft) 

Budapest, 2012. június 21. Kálmán Judit 



Az illetmény egy és három havi , cafetéria egy és négy havi módosítása 

l havi 3 havi 4 havi 

intézmény illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria külön 

Cafetéria EHO Összes illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria külön 

Cafetéria EHO Összes 
adó adó 

l. változat (pedagógus) 
-4 772 499 Ft -l 288 575 Ft -317651 Ft -60 481 Ft -37 800 Ft -6 477 006 Ft -14 317 497 Ft -3 865 724 Ft -l 270 604 Ft -241 924 Ft -!51 200Ft -19 846 949 Ft 

l. változat (technikai) 
-6 792 120Ft -l 833 872 Ft -645 880 Ft -122 976 Ft -76 860 Ft -9 471 708 Ft -20 376 360 Ft -5 501617F -1 937 640 Ft -368 928 Ft -307 440 Ft -28 491 985 Ft 

ÖSSZES 
-ll 564 619 Ft -3122 447 Ft -963 531 Ft -183 457 Ft -114 660 Ft -15 948 714 Ft -34 693 857 Ft -9 367 341 Ft -3 208 244 Ft -610 852 Ft -458 640 Ft -48 338 934 Ft 

2. változat (pedagógus) 
-2 545 950 Ft -687 407 Ft -169 455 Ft -32 264 Ft -20 !65 Ft -3 455 241 Ft -7 637 850 Ft -2 062 220 Ft -508 365 Ft -96 792 Ft -80 660 Ft -10385 887Ft 

2. változat (technikai) 
-6 402 240 Ft -l 728 605 Ft -608 806 Ft -115 917 Ft -72 448 Ft -8 928 016 Ft -19 206 720 Ft -5 !85 814 Ft -1 826418Ft -347 751 Ft -289 792 Ft -26 856 495 Ft 

l ÖSSZES -8 948190Ft -2 416 011 Ft -778 261 Ft -148 181 Ft -92 613 Ft -12 383 256 Ft -26 844 570 Ft -7 248 034 Ft L_ -2 334 783 Ft -444 543 Ft -370 452 Ft -37 242 382 Ft 

Budapest, 2012. június 21. Kálmán Judit 



Az illetmény és cafetéria változása 12 hónapra 

l havi 12 havi 12 havi 

intézmény illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria Cafetéria 

Összes illetmény TB járulék 27% Cafetéria 
Cafetéria külön 

Cafetéria EHO Összes 
külön adó EHO adó 

áltozat (pedagógus) 
-4 772 499 Ft -1 288 575 Ft -317651 Ft -60 481 Ft -37 800 Ft -6 477 006 Ft -57 269 988 Ft -15 462 897 Ft -3 811812Ft -725 772 Ft -453 600 Ft -77 724 069 Ft 

'áltozat (technikai) 
-6 792 120Ft -1 833 872 Ft -645 880 Ft -122 976 Ft -76 860 Ft -9 471 708 Ft -81 505 440 Ft -22 006 469 Ft -7 750 560 Ft -1 475 712 Ft -922 320 Ft -113 660 501 Ft 

SZES -11 564 619 Ft -3 122 447 Ft -963 531 Ft -183 457 Ft -114 660 Ft -15 948 714 Ft -138 775 428 Ft -37 469 366 Ft -11 562 372 Ft -2 201 484 Ft -1 375 920 Ft -191 384 570 Ft 

ráltozat (pedagógus) 
-2 545 950 Ft -687 407 Ft -169 455 Ft -32 264 Ft -20 165Ft -3 455 241 Ft -30 551400Ft -8 248 884 Ft -2 0 33 460 Ft -387 168Ft -241 980 Ft -41 462 892 Ft 

ráltozat (technikai) 
-6 402 240 Ft -1 728 605Ft -608 806 Ft -115917Ft -72 448 Ft -8 928 016 Ft -76 826 880 Ft -20 743 260 Ft -7 305 672 Ft -1 391 004 Ft -869 376 Ft -107 136 192Ft 

SZES -8 948190Ft -2 416 012 Ft -778 261 Ft -148 181 Ft ____..gc; 13_F__! c__""12 383 257 Ft -107 378 280 Ft -28 992 14<1_!! c____""~ 339 132Ft __:!778 172 Ft -:!l113~U'f -148_§99 084~tl 
---------

udapes, 2012. június 21. Kálmán Judit 



30. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának 

meghatározása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata, hogy a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatában szereplő 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
4. A társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata[, szabályzatok aktualizálása] 

(464/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 464/1. módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározásáról szóló 464. számú 
előterjesztést a 464/1. módosító javaslat figyelembevételével. 



31. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 

feladat-ellátási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata: Az egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendö feladat-ellátási szerzödés VI. fejezet 2. a) és a 
b) pontja egészüljön ki egy új franciabekezdéssel az alábbiak szerint: 
2. a) ( ... ) 

a megbízott Egészségügyi Szaigáitató Egységes Informatikai Rendszerhez 
kapcsolódásával összefüggésben felmerülő egyszeri licencdíj, 

b)( ... ) 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Kőbányai Egészségház szakellátásával és az 
egészségügyi alapellátásban résztvevő orvosokkal összekötő Egységes Informatikai 
Rendszer müködtetésével kapcsolatban felmerülő havidíj, 

(469/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 469/1. módosító javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a feladat-ellátási szerzödés IV. A megbízott 
kötelezettségei 12. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"12. Megbízott a lakosság folyamatos ellátása érdekében, a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint 
köteles - erre vonatkozó önkormányzati igény esetén - részt venni az ügyeleti ellátásban [ha a 
jelenlegi, más szolgáltatóval kötött feladatátadási szerződés alapján biztosított ügyeleti 
rendszerben változás következik be]." 

469/2. módosító javaslat 

Az előterjesztő nem támogatja a 469/2. módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 3 igen, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással a 469/2. módosító javaslatot nem 

támogatja. 

Dr. Csicsay Claudius Iván javasolja, hogy a határozattervezet (második) 4. pontja az alábbiak szerint 

módosuljon: 
"4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az 557/2009. (IV. 16.) 
határozatát akként módosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak müködtetéséhez 
biztosított orvosi rendelök épület-fenntartási költségét (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés stb.) a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat viseli. Amennyiben 3 éven belül a fix díj 
jelentösen (50%-kal) nő, a Képviselö-testület újra tárgyalja az orvosi rendelök épület-fenntartási 

költsége viselésének kérdését." 
469/3. módosító javaslat 

Az előterjesztő nem támogatja a 469/3. módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság l igen, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a 469/3. módosító javaslatot nem 

támogatja. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 
alapító okiratának módosítósáról szóló 469. számú előterjesztést a 46911. módosító javaslat 

figyelembevételével. 



32. napirendi pont: 
Tájékoztató a LÉLEK-Program működéséről és a LÉLEK-HÁZ házirendjéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal 
egészüljön ki, ezzel egyidejűleg az előterjesztésben szereplő döntési javaslat is módosul, 
vagyis a tájékoztató tudomásulvétele csak a LÉLEK-program működésére vonatkozik. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ...... )határozata 

a LÉLEK-Ház házirendjéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK-Házainak házirendjét az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja." 

(465/l. módosító javaslat) 

Szabóné Gerzson Sarolta: Jelzi, hogy az előterjesztés 4. oldalán "Az önkormányzati 
bérlakásba költözés elbírálásának szempontjai" alatt szereplő a) Az együttélési normák 
betartása pont között tévesen szerepel az "összeférhetetlenség" kifejezés, melyet 
"összeférhetőségre" kell javítani. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A LÉLEK-Ház házirendjének 6. Látogatás pontját az alábbiak 
szerint javasolja módosítani: 
"Tilos idegen személyt beengedni, [különösen] valamint az intézmény területén éjszakára 
befogadni." 

Szabóné Gerzson Sarolta: Javasolja, hogy a LÉLEK-Ház házirendjének 3. Feltételek pontja 
tartalmazza a programba kerülés valamennyi feltételét, így a kőbányai kötődésre vonatkozó 
utalást is. Módosító javaslata, hogy a 3. Feltételek pont egészüljön ki a "kőbányai 

illetékességű, akinek a lakcíme kerületi hajléktalanszálló, a települési szintű lakcíme Budapest 
Főváros X. kerülete" szövegrésszel. 

Dr. Csóka Gabriella: A LÉLEK-Ház házirendjének 10. Takarítás pontjának 3. mondata az 
alábbiak szerint módosuljon: 
( ... ) Minden lakó köteles a közösen használt tereket [úgy elhagyni, ahogy találta, illetve 
amilyen állapotban ő is találni szeretné legközelebb] tiszta, kifogástalan állapotban 
elhagyni, fiiggetlenül attól, hogy ő milyen állapotban találta.( ... ) 

Az előterjesztő támogatja a javaslatokat. 

Dr. Csicsay Claudius Iván észrevételei a LÉLEK-Ház házirendjének átdolgozásához: 
A házirend 5. Elvárások pontot javasolja kiegészíteni azzal, hogy zárható szekrénynek kell 
lenni, amelyhez a bentlakónak és a személyzetnek is van kulcsa. 
A házirend 6. Látogatás pontban tételesen szabályozni kell, hogy mit hozhat be a látogató, és 
azt is szabályozni kell, hogy ezt a személyzet jogosult ellenőrizni. 



A 7. Együttélés szabályai 2. bekezdésben "Az értékeiért elsősorban mindenki maga felelős", 
ezt így kimondani anélkül, hogy nincs a házirendben szabályozva, hogy hol tarthatja az 
értékeit nem megfelelő. 
A 7. Együttélés szabályai 5. bekezdésében az szerepe l, hogy "az eset súlyosságához mért 
azonnali szankciót von maga után." Fel kell sorolni, hogy mik lehetnek a szankciók, mert ezt 
joga van tudni az ott tartózkodónak 
A 7. Együttélés szabályai 8. bekezdésben az szerepel, hogy "A közösség tagjainak nyugalma 
és pihenése okán minden lakó köteles 23 óráig a Házba megérkezni. Ez alól kivételt képez az 
előzetes szóbeli bejelentés." Kérdezi, kinek kell bejelenteni? 
A 8. Érdek-képviseleti fórumnál az szerepel, hogy "Az intézménnyel jogviszonyban állók 
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv". Ezt még ő sem tudja, 
nemhogy az érintettek. 
9. Vegyes rendelkezések: "Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet ... ", minimum annyit fel 
kellene tüntetni, hogy épületen belül sehol, épületen kívül pedig hol vannak a kijelölt helyek. 
9. Vegyes rendelkezések 5. bekezdése: "Kamatra pénzt, kávét, cigarettát és egyéb dolgokat 
kölcsönadni tilos!" Javasolja, hogy nemcsak kamatra, hanem ellenértékért kölcsönadni tilos. 
9. Vegyes rendelkezések: "A lakószabában állatot tartani csak a telephelyvezető előzetes 
írásbeli engedélyével lehet." Nagyon meggondolandó, hogy lakószabában állatot tartsanak. 
Elég nagy a telephely ahhoz, hogy máshol is lehet állatot tartani. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
határozathozatallal fogadja el a bizottsági ülésen elhangzott észrevételek figyelembevétel 
átdolgozott LÉLEK-Ház házirendet 



l. melléklet a ....... 12012. (VI 21.) KÖKT határozathoz 

A Bárka Kőbányai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
LÉLEK-Házainak házirendje 

l. A LÉLEK-Program célja: 
A hajléktalanságból kivezető út megteremtése, az ehhez szükséges készségek és képességek 
megtartása, illetve fejlesztése. Az ügyfeleinknek alapvetőerr joguk van a biztonságos emberi 
élethez, a nyugalomhoz. 
A program keretében megvalósítandó célok: 

)o> közép és hosszú távú célok megvalósítása az ügyfelekkel közös együttműködés során, 
)o> a lakhatási lehetőség folyamatos biztosítása, 
)o> visszailleszkedés elősegítése a munka világába, 
)o> a teljes társadalmi rehabilitáció és az egzisztenciateremtés elérése. 

2. A felvétel rendje: 
A programba való felvételt két lépcsőben végzik a LÉLEK-Pont szakemberei. A programba, 
illetve a LÉLEK-Házba való bekerülés az ügyféllel írásban kötött megállapodás alapján 
történik. E megállapodás része az egyéni gondozási és cselekvési terv, abban a rövid, közép
és hosszú távú célok meghatározása. 

3. Feltételek: 
Magyar állampolgárság, nagykorúság, hajléktalanság ténye, valamint kőbányai illetékesség, 
ami jelenthet Kőbányán elveszített lakhatást Továbbá a lakcím lehet kerületi 
hajléktalanszálló, vagy a települési szintű lakcím Budapest Főváros X. kerülete. Ezen 
túlmenőleg motiváltság az absztinenciára, munkavégzésre, együttműködésre, életforma 
váltásra, és az aláírt megállapodás. 

4. A nyújtott szolgáltatások: 
A LÉLEK-Program szerves részét képezi a lakhatási-és foglalkoztatási alprogram, melyeket 
az igény szerinti, egyéni megállapodásorr alapuló utánkövetés zár a program részeként. 
A Házban lehetőség van: 

)o> szállásra 2-3-4 ágyas szobákban, ágyneműcserére, 
)o> egyéni tisztálkodásra, mosásra, ruhaszárításra, vasalásra, 
)o> étkezésre, főzésre, készétel tárolására, 
)o> kikapcsolódásra, szabadidő hasznos eitöltésére (filmklub, sportolási lehetőségek) 
)o> kerékpár tárolására. 

5. Elvárások: 
A biztonság érdekében mindenki köteles a bejárati ajtókat állandóan zárva tartani. Az érték
és vagyonmegőrzés érdekében a lakószobák és a ház bejáratát kötelező állandóan zárva 
tartani, távollét esetén. 
A szabad mozgás biztosítása érdekében mindenki önálló kulccsal rendelkezik a bejárati 
ajtókhoz és a szobájához. A kulcsok elvesztése esetén a pótlás díját a lakó köteles megtéríteni. 

6. Látogatás: 
Mindenki fogadhat látagatót 8-20 óra között a közös terekben. A vendég fogadása a vendéget 
fogadó ügyfél felelősségére történik. A vendég által behozott csomagot a személyzet és a 
telephely őrzését végző biztonsági szolgálat egyaránt jogosult ellenőrizni. A házirendbe 
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ütköző tárgyak, anyagot behozatalát a személyzet és az őrzést végző biztonsági szolgálat 
egyaránt köteles megtagadni. 
Kitiltott lakót csak a LÉLEK-Pont nyitvatartási idejében a telephelyvezető jelenlétében lehet 
beengedni! 
Tilos idegen személyt beengedni, valamint az intézmény területén éjszakára befogadni. 

7. Együttélés szabályai: 
)o> A szándékos rongálás, lopás, verekedés, a szakmai team döntése alapján történő 

azonnali kizárást von maga után! 
)o> Az ügyfeleink számára az értékek biztonságos tárolásához, megőrzéshez zárható 

szekrényeket biztosítunk így értékeiért elsősorban mindenki maga felelős. 
)o> Más szobában csak abban az esetben lehet tartózkodni, ha az ott lakók közüllegalább 

egyvalaki ott van. 
)o> Az egy szobában elszállásott párok kivételével nő a férfi, illetve férfi a női 

lakószobákban nem tartózkodhat! 
)o> Intézményünk alapvető értéke a tolerancia, a másság és mások elfogadása. Vallási-, 

politikai meggyőződésen, származáson, szexuális beállítottságon, betegségen, 
fogyatékosságon, kisebbségi vagy többségi társadalmi csoporthoz való tartozáson 
alapuló kirekesztés, vagy gyűlöletkeltés az eset súlyosságához mért azonnali szankciót 
von maga után. 

)o> Az összeférhetetlenséget, alapvető higiéniai elvárások be nem tartását az ügy 
súlyosságának megfelelően szankcionáljuk: az elkövetőt szóbeli, írásbeli 
figyelmeztetésben részesítjük. A második szabályszegés az együttműködés 

felbontását vonja maga után. 
)o> A kisebb súlyú, de ismétlődő házirendszegés esetén írásbeli figyelmeztetést adunk. 

Ennek célja a figyelemfelkeltés, a probléma tudatosítása. A második írásbeli 
figyelmeztetés, akárcsak a többi pont vonatkozásában, a megállapodás azonnali 
felmondását vonja maga után. 

)o> A közösség tagjainak nyugalma és pihenése okán minden lakó köteles 23 óráig a 
Házba megérkezni. Ez alól kivételt képez az előzetes szóbeli bejelentés, melyet az 
ügyfél megtehet az ügyeletes munkatársnál vagy a LÉLEK-Pont vezetékes 
telefonszámát felhívva. A bejelentés elmulasztása a szakmai team döntése alapján 
írásbeli figyelmeztetést von maga után. 

)o> Ha a távol töltött éjszakák száma meghaladja a 30 nap/évet, akkor a program 
igénybevételének szükségessége megkérdőjeleződhet. 

)o> A hetente rendezett nagycsoporton (lakógyűlésen) a részvétel kötelező! A nagycsoport 
mint érdekérvényesítési lehetőség is működik, ezért azon minden lakó, a munkatársak 
és az intézmény vezetője (telephelyvezető) is részt vesz. Időpontja: minden csütörtöki 
napon 16 órakor a LÉLEK-Ház l. közösségi helységében. 

)o> Jogorvoslattal élni a megállapodásban rögzített formában és módon van lehetőség. 

8. Érdek-képviseleti fórum: 
Az intézménnyel jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott 
szerv. Az érdek-képviseleti fórum megalakulására és jogkörére vonatkozó dokumentum a 
LÉLEK-Pontban fellelhető illetve lakógyűlés keretében kihirdetésre kerül. 
Fentieknek megfelelően az érdek-képviseleti fórum az intézményi jogviszony létesítése, az 
áthelyezés, illetve a jogviszony megszüntetése tekintetében beadott panaszokról nem hozhat 
döntést! 
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9. Vegyes rendelkezések: 
~ A lakószobákban és a közösségi helységekben szigorúan tilos a dohányzás! 
~ Dohányozni kizárólag az udvaron található, táblával is jelzett dohányzásra kijelölt 

helyeken lehet. 
~ A telephely területén alkoholt, kábítószert, bódító hatású egyéb anyagokat fogyasztani, 

alkohol tartalmú italokat, kábítószert, egyéb bódító hatású anyagokat behozni, tárolni 
szigorúan tilos! Ez a szabály a látogatókra is vonatkozik. 

~ Az intézményben tilos minden pénzben folytatott szerencsejáték! 
~ Kamatra pénzt, kávét, cigarettát és egyéb dolgokat kölcsönadni tilos! 
~ A lakószobákban állatot tartani csak a telephelyvezető előzetes írásbeli engedélyével 

lehet. 
~ A gyógyszerfüggőség kialakulásának megakadályozása érdekében csak az orvos által 

felírt fajtájú és mennyiségű gyógyszerek használhatóak. Minden lakó köteles az orvos 
által felírt gyógyszereit mások által hozzá nem férhető - a program által biztosított 
zárható - helyen tartani. 

l O. Takarítás: 
Az ügyfelek a szobáikat maguk takarítják, ennek rendszerét maguk alakítják ki. A közösen 
használt tereket szintén a lakók tartják rendben. A beosztás szobánkéntlhetenként forgó előre 
meghatározott rendszerben történik. Minden lakó köteles a közösen használt tereket tiszta, 
kifogástalan állapotban elhagyni, függetlenül attól, hogy ő milyen állapotban találta. A 
lakószobák állapotát heti egy alkalommal a program munkatársai szemle keretében ellenőrzik. 
Összel-tavasszal előre meghirdetett időpontban mindenki számára kötelező közösen 
végrehajtott nagytakarítást végzünk. 

ll. Szondázás: 

Az intézmény sajátosságaiból adódóan indokolt esetben a program munkatársai 
alkoholszondás ellenőrzést tartanak. Az erősen ittas, bódult állapot a programból való 
azonnali kikerülés lehetőségét jelenti. Ennek eldöntése az ittasság mértéke és egyéb 
körűlmények vizsgálatával a szakmai team hatásköre. 

12. Programból való kikerülés: 
A házirendben megfogalmazott szabályok megszegése esetén - a szakmai team döntését 
követően - a programból való kikerülés azonnal életbe lép. Ennek formája: a kulcsokat 
azonnal le kell adni, a ruhákat, csomagokat maximum 30 napig van lehetőség tárolni. A 
programból kizárt ügyfél csak a telephelyvezető jelenlétében tartózkodhat az intézmény 
területén. Programba való visszakerülés a szakmai team döntése alapján lehetséges. 
A programból való kikerülés esetén - kérésre - a munkatársak felveszi a kapcsolatot a 
Baptista Szeretetszolgálattal az ügyfél további hajléktalanszállón való elhelyezése érdekében. 
Másodszori kikerülés után csak rendkívüli esetben van lehetőség a programba való újra 
be kerülésre. 

13. Drogteszt: 

Feltételezett droghasználat esetén az intézmény drogtesztet alkalmazhat a gyanú tisztázására. 
A lakó köteles a vizsgálatban együttműködni. Ennek megtagadása vagy pozitív minta esetén 
ugyanazon szabályok lépnek életbe, mint az alkohol absztinencia megszegése esetén. 
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14. Rendkívüli helyzet esetére: 
Olyan rendkívüli esetben, mikor a Bárka munkatársa az intézményben nincs jelen, lehetőség 
van a készenléti telefonon az ügyeletes kollégával és telephely őrzését végző személyzettel is 
felvenni a kapcsolatot. 
Ügyeleti telefon: 06-30-640-4326, Őrszemélyzet: 20/914-84-75 
A telephelyet, a lakókat és az értékeket biztonsági szolgálat őrzi. Az őrség elsősorban az 
ügyfelek nyugalmát védi, de szükség, probléma, tettlegesség esetén közbeléphetnek Az őrség 
irányítását a Bárka intézményvezetője/telephelyvezetője végzi. 

15. Berendezések használata és dekoráció: 
A LÉLEK-Ház bútorzatának, berendezési tárgyainak, elektronikai és gépészeti 
berendezéseinek használata során minden ügyfél köteles az eszközöket az azokban való 
károkozás nélkül használni, továbbá betartani a készülékek használati utasításában foglaltakat. 
Az ettől eltérő használatból eredő sérülésekért és egyéb károkért az ügyfél tartozik 
felelősséggel. 

Rezsót, kávéfőzőt, hajszárítót, hősugárzót a szobákban tűzvédelmi okokból működtetni 
szigorúan tilos! 
Higiéniai okokból kérjük az étkezést az arra kialakított helységben lebonyolítani! 
Az újrahasznosítható (papír, fém, műanyag, üveg, használt sütőolaj) hulladékat és a 
kommunális hulladékat a LÉLEK-Ház területén külön gyűjtjük. Kérjük, hogy a szelektív 
hulladékat elöblítve a megfelelő tárolóha dobják! 
Hang és filmlejátszó eszközöket kizárólag a többi lakó nyugalmának zavarása nélkül szabad 
üzemeltetni. A közös TV készüléket 23.00 óráig lehet használni mások nyugalmának zavarása 
nélkül. 
A szobákban dekorációt kizárólag a telephelyvezetővel történő előzetes egyeztetés után 
szabad kirakni. 

16. Záró rendelkezések: 
A LÉLEK-Pont munkatársai az aláírt adatvédelmi megállapodásnak megfelelően az 
ügyfelekről harmadik fél számára adatokat nem adnak ki, kivételt képez ez alól a hivatalos 
ügyészi vagy rendőrségi megkeresés. A megkeresés tényéről az ügyfelek tájékoztatást 
kapnak. 
Az intézmény minden dolgozója és a kliensek kötelesek betartani a munka- és tűzvédelmi 
szabályokat és a vagyonvédelmi előírásokat. Megszegésük fegyelmi felelősséget, illetve 
kártérítési kötelezettséget von maga után. 
Tűz-, víz- vagy vagyonkár esetén értesítendők: 112-es ingyenesen hívható segélyhívószám, 
továbbá a telephely vezetője, az intézmény vezetője, illetve a fenntartó Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat. 

Telephelyvezető: Grőb Krisztián 
Telefon: 06-30/640-4326 
Intézményvezető: Büki Péter 
Telefon: 06-3 0/914-4002 

Budapest, 2012. április 15. 

Intézményvezető Telephelyvezető 



48 . napirendi pont 
a Sum és Társa Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert 

Radványi Gábor módosító javaslata, az előterjesztő képviseletében: 

A Sum és Társa Kft. a hatósági bontást követően a végzéssel megállapított végrehajtási költséget 
2012. június 18-án megfizette, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület gyakoroljon 
méltányosságot az ötszörös ·díj elengedése tárgyában és javasolja ennek megfelelően az alábbi 
határozat meghozatalát. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Ügyiratszám: K./26614/6/2012/XXXV. 
Ügyintéző: Nagy-Balázs Melinda 
Telefon: 4338-378 

Tárgy: Sum és Társa Kft. közterület-használati ügye 

HATÁROZAT 

A Sum és Társa Kft.-t (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor u. 3., adószáma: 10273544-2-13, 
cégjegyzékszáma: 13-09-082684) a Budapest X., Sírkert u. 33. szám előtti (42516) hrsz.-ú ingatlan 
118 m2 alapterületű részének virágárusítás célj ára történő használatára, valamint a virágárusításra 
használt épület fennmaradásának engedélyezésre vonatkozó kérelmet elutasító és a közterület
használati hozzájárulás hiányában 2012. április hónapra az egyszeres díjszabás szerint kiszámított 
90 440 Ftlhó összeg ötszörösének, 452 200 Ft összegnek a megfizetésére kötelező 2012. május 4-én 
kelt, K./26614/112012/XXXV. számú elsőfokú határozatot másodfokú önkormányzati hatósági 
jogkörömben eljárva 

részben megváltoztatom. 

A K/26614/112012/XXXXV. számú elsőfokú határozat rendelkező részének a közterülethasználati
díj megfizetésére vonatkozó része helyébe az alábbi szöveg lép: 

"Közterület-használati hozzájárulás hiányában a közterület használata jogellenesnek minősül. Aki 
közterületet hozzájárulás nélkül használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és 
területre - a tulajdonos önkormányzat rendeletében meghatározott közterület-használati díj 
tízszerese is megállapítható. Felszólítom, hogy a közterület-használati hozzájárulás nélkül 
használt 118 m2 terület után 2012. április hónapra közterület-használati díj címén a 68 m2 

pavilon esetében30m2-ig 40 OOO Ftlhó/db +38m2 x 180 Ft/m2/hó (46 840Ft/hó), 50m2 pavilonból 



történő kitelepülés 30 m2-ig 40 OOO Ft/db/hó + 20 m2 x 180 Ft/m2/hó (43 600 Ftlhó) = 90 440 
forintot, azaz Kilencvenezer-négyszáznegyven forintot a mellékelt készpénz-átutalási 
megbízással vagy banki átutalással a határozat közlésétől számított 15 napon belül fiZessen meg az 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 szám ú költségvetési számlájára." 

Döntésem a K/26614/1/2012/XXXV. számú elsőfokú határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A kérelmező a hatóság jogerős határozatának 
felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a helyi önkormányzat elleni 
kereset indításávaL A keresetlevelet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportjánállehet 
benyújtani három példányban. 

INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgáriDestere (a továbbiakban: 
Polgármester) a 2012. május 4-én kelt, K/26614/112012/XXXV. számú elsőfokú határozatában a 
Sum és Társa Kft.-t a Budapest X. ker., Sírkert u. 33. szám előtti (42516) hrsz.-ú közterületi 
besorolású ingatlan 118 m2 alapterületű részének közterület-használati hozzájárulás nélküli 
használata miatt 2012. április hónapra a normál díjszabás szerint kiszámított 90 440 Ftlhó összeg 
ötszörösének, 452 200 Ft összegnek a megfizetésére kötelezte. 

A Sum és Társa Kft. az elsőfokú határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be. 

Fellebbezésében előadja, hogy a fent említett közterületen található pavilon bontása 2012. május 15. 
napján megkezdődött, és 2012. május 22-ére befejeződik. Erre tekintettel kérte az ötszörös 
közterület-használati díj elengedését. 

A Polgármester a 2012. április 5. napján kelt, K/26614/2012/XXXV. számú határozattal a Sum és 
Társa Kft.-t a Budapest X. kerület, Sírkert utca 33. szám előtti (42516) hrsz.-ú közterületen a 
tevékenység végzésének megszüntetésére, a felépítmény elbontására, a közterület eredeti, 
rendeltetésének megfelelő állapotának helyreállítására kötelezte. A határozat fellebbezésre tekintet 
nélküli azonnali végrehajtását rendelte el, a kötelezettség teljesítésének végső határidejeként 2012. 
április 15. napját állapította meg. A kötelezett a döntést 2012. április 5. napján átvette. 
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kötelezett a közterület eredeti állapotát nem állította 
helyre. A 2012. április 27. napján és 2012. május 2. napján felvett jegyzőkönyvek és a második 
jegyzőkönyvhöz csatolt fényképfelvételek tanúsága szerint, a Sum és Társa Kft. által üzemeltetett 
Sum és társa virágbolt épülete a helyszínen az eredeti állapotában állt és funkcionálisarr üzemelt. 

Mindezekre tekintettel, a Polgármester a végrehajtás elrendeléséről és foganatosításáról rendelkezett 
a K/26614/4/2012/XXXV. számon kiadott, 2012. május 10. napján kelt végzéssel olymódon, hogy 
2012. május 15. napján 11:00 órakor a felépítmény lezárását, 2012. május 22. napján 09:00 órától 
pedig a bontási munka elvégzését rendelte el, a kötelezett költségére és veszélyére. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Hatósági Iroda munkatársai által 2012. május 15-én a 
helyszínen felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint, a Sum és Társa Kft. a felépítmény bontását az 
előtető és a belső szerelvények bontásával megkezdte, erre tekintettel a pavilon hatósági lezárására 
nem került sor. A 2012. május 22-én tartott helyszíni szemlén készült jegyzőkönyv szerint, az 
építmény bontása folyamatban volt, a helyszínen munkagépek dolgoztak, a terület ezért nem került 



átadásra a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, hanem újabb helyszíni szemle került kitűzésre 
2012. május 24. napjára. Az e napon megtartott szemlén megállapítást nyert, hogy a felépítmény 
elbontásra került, azonban - kutatóárok feltárása alapján- a pince falak és a fal alatti alaptest nem 
lett elbontva, a pince sitt törmelékkel került feltöltésre. A bontás nem történt meg teljes körűen. A 
munkaterület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadásra került. 

A hatósági bontást követően a K/26614/9/2012/XXXV. számú végzéssel megállapított 196 088 
forint végrehajtási költséget a Sum és Társa Kft. 2012. június 18. napján megfizette. 

A fentiekre tekintettel a fellebbezést elbírálva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselö-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat a 
közléssei jogerős. 

A határozat alapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 105. § (l) bekezdése, 107. § (l) bekezdése, a fővárosi 
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi Közgyűlési 
rendelet 12. §(l) és (2) bekezdése, 15. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról, taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 
díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének 3. §(l) bekezdés k) pontja és a 12. §-a. 
A fellebbezés lehetőségét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ll. § (l) 
bekezdése zárja ki. A határozat bírósági felülvizsgálatának a lehetőségéta Ket. 109. §(l) bekezdése 
biztosí~a. 

A hatáskör és az illetékesség a Ket. 21. § (l) bekezdés b) pon~án és a l 07. § (l) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2012. június " " 

Képviselő-testület nevében és megbízásából: 

Kovács Róbert 
polgármester 

(543/1. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A Sum és Társa Kft. közterület-használati 
ügyében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról" szóló 543. számú előterjesztést az 543/1. 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 


