
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. augusztus 23-án (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, 
Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását jelezte: 
Tokody Marcell Gergely 
W ee ber Tibor 

távolmaradás oka 
külföldi tartózkodás 
szabadság 

A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
J egyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
V árasüzemeltetési Csoport 
Belső Ellenőrzés 

X. kerületi Rendőrkapitányság 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Szent László Gimnázium 
Fekete István Általános Iskola 

Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Polgármesteri Kabinet 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítészi Csoport 
BÁRKA 
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Iskola 

Sebestyénné dr. Garas Médea 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Kárpáti Beatrix 
Pándiné Csemák Margit 
Stiftemé Tóth Olga 
Vámos Imre 
Dr. Gyetvai Tibor 
JoósTamás 
Sárkány Péter 
Kuhn András 

Dobrai Zsuzsanna 
dr. Bényi Józsefné 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Rappi Gabriella 
Szöllősi Erika 
Brücher Erzsébet 
PókaEgon 



Kőbányai Diák Tanács 
KÖD 
KÖD 
Zrínyi Miklós Gimnázium 
Pályázók 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 
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Jandó Ágnes 
Laukó Zsófia 
Bódiné Gazdik Anikó 
Edényi László 
Erőné Franczizi Adrienne 
Bakondi Gábor 
Szigetiné Mezei Gabriella 
Herczeg Istvánné 
Báthomé Páhoki Zita 

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

A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Köszönti Póka Egon előadóművészt, aki 2012. augusztus 20-a alkalmából igen rangos 
állami kitüntetést kapott, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét, amihez szívből gratulál a 
Képviselő-testület nevében is. (A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet.) Ha valaki 
rászolgált erre a kitüntetésre, akkor Ő erre rászolgált, kevés olyan embert ismer, aki olyan 
elkötelezettséggel, hozzáértéssel, hivatástudattal végzi a munkáját, mint Póka úr. 

Póka Egon: Ez a kitüntetés nemcsak az Ő személyének szól, hanem annak a négy évnek, amit 
eltöltött önkormányzati képviselőként, illetve a Kőbánya Díszpolgárává választották és a 
kollégáival a Kőbányai Zenei Stúdió munkatársaival együtt végzett munkájuk szerves része 
ennek. Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy megtisztelték, hogy meghívták a képviselő
testületi ülésre. 

Elnök: Köszönti Edényi Lászlót, a Zrínyi Gimnázium igazgatóját, aki Bárczy István Díj 
elismerésben részesült. Edényi úr egy fővárosi gimnázium igazgatójaként olyan módon vesz 
részt a kerület életében, vállal részt különböző rendezvények szervezésében, amely 
példaértékű, amit külön megköszön. Gratulál Edényi László úrnak az elismeréshez, és további 
jó munkát kíván. (A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet.) 

Edényi László: Megköszöni a megbecsülést és igyekszik megszolgálni. Igyekszik, hogy a 
továbbiakban is példamutató együttműködés folytatódjék az Önkormányzattal. 
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Elnök: Szeptember folyamán köszöntik mindazokat, akik a nyár során eredményeket értek el. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a Rákosi
rétek védetté nyilvánítási eljárása megindult, 2012. szeptember 5-én 10 órakor sor kerül egy 
helyszíni szemlére az illetékes természetvédelmi hatóság részvételével a Keresztúri út -
Túzok utca sarkán lesz a találkozó. A helyszíni szemle során győződnek meg arról, hogy 
miért is fontos a védetté nyilvánítás. Az elmúlt félévben, akinek ebbe munkája volt, komoly 
munkát végzett, amit ezúton is megköszön. Olyan nagy beruházásokba kezdett az 
Önkormányzat idén nyáron, amely közül az Újköztemető előtti körforgalom építését 
mindenképpen ki kell emelni. Nagyon intenzíven folyik a munka, már az útívek, pályaívek, 
parkolók aszfaltozása, betonozása kijelölésre került. Tegnap elindult a Jászberényi út 
felújítása is 3 kilométer hosszban. Dolgoznak azon, hogy a következő időszakban a Maglódi 
út felújítása is megtörténjen. Jelentős lépést tettek a fővárossal közösen annak érdekében, 
hogy minőségi módon változzon a közlekedés feltételrendszere Kőbányán. Államtitkári 
látogatásra is sor került, az SI-nek nevezett területet járták be, szeretnék elérni, hogy a 
kormányzat figyelmének a középpontjában is megjelenjen ez a fejlesztési terület. A Kőrösi 
Csoma sétányon olyan intenzív zöldfelületi megújítás történt, amely példaértékű. Megköszöni 
mindenki munkáját, aki ebben részt vett, nemcsak a vezetőkét, hanem a munkában részt vevő 
közfoglalkoztatott dolgozókét is. Bízik abban, hogy sokáig fenn tudják tartani ezt az állapotot 
A Liget téren tegnap sajtótájékoztatót tartott dr. György István főpolgármester-helyettes úrral, 
és Vitézi Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával, ugyanis a Liget tér áttervezése is elindult, 
folyamatban van a tervezők kiválasztása. Reméli, hogy a közel 300 millió forintos 
támogatással elvégezhető tervezési feladat elvezet oda, hogy a több milliárdos forrásigényt is 
el tudják érni, amely a Liget tér teljes megújításához szükséges. Soha ilyen mértékben 
intézmény felújítási munkák nem történtek egy nyári időszakban Kőbányán, mint most. A 
közbeszerzés végig vitele egy-egy tender kiírásánál nem egyszerű feladat. Egy intézményük 
van, ahol nem sikerült lezárniuk a közbeszerzést, döntőbizottság elé került a Gépmadár Óvoda 
és Bölcsőde közbeszerzési eljárása. A lehívható európai uniós támogatással december végéig 
el kell számolniuk, mindenképpen úgy kell elvégezniük a munkát, hogy már lakott lesz az 
épület. Idén nyáron az óvodákban több mint 20 millió forintért újítottak fel vizesblokkokat A 
Kápolna téri és a Harmat Általános Iskolában hatalmas beruházás zajlik. Járdaépítések 
sokasága történt meg a nyáron. Reményeik szerint novemberre az Óhegy park megnyitható 
lesz teljes egészében a látogatók előtt. Folyik a pincerendszer tömedékelése, közel 90 millió 
forintos beruházás, a korábbi tervek 400 millió forinttól l milliárd forintig határozták meg a 
szükséges forrást. Bíznak abban, hogy ezzel a ráfordítással biztonságossá tudják tenni ismét a 
parkot. Holnapi napra pincelátogatást szervez, aki kívánesi arra, hogy milyen munka zajlik a 
mélyben, az megtekintheti. Köszöni mindenkinek, aki részt vett az augusztus 20-ai 
megemlékezésen. Augusztus 28-án kerül sor a kerület tanévnyitó értekezletre a Polgármesteri 
Hivatalban, az értekezlet elején köszöntik a díszdiplomás pedagógusokat. Augusztus 28-án 
fogják átadni a megújított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban, az átadásra is várja képviselőtársait Szeptember l-jén az 
Óhegy parkban kerül megrendezésre a Rendvédelmi Nap, 9 órától indulnak a prograrnak 16 
óráig. Szeptember 7-én délután sor kerül az első Kőbányai Közszolgálati Napra, ahol az 
Újhegyi Uszodába, Sportligetbe várják az összes Kőbányai Önkormányzat alkalmazásában 
dolgozó munkatárst különböző programokkal (szabadstílusú vízbeugrás, gyöngyhalászat, 
sportversenyek), amely a közösség építését szolgálják. A Morrison 97 Kft. kérelmét, amely a 
"plázastop" alóli felmentésre vonatkozott, elutasította a Nemzetgazdasági Minisztérium. 
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A nyári időszakban megnyerték a pert a Morrison 97 Kft.-vel szemben L fokon. Sajnos a 
gödör még mindig működik, a munkaterületet lehatároló palánk folyamatosan bedől. A XVL 
kerületi kijelölt építési hatósággal folyamatosan egyeztetnek és próbálják kézben tartani az 
ügyeket. Jelzi, hogy a Ferencváros Népligetbe tervezett ideiglenes futballmérkőzés 
helyszínbiztosítására nem kerül sor, más módon fog megoldást nyerni a Ferencváros 
mérkőzéseinek lebonyolítása arra az időszakra, amíg az új stadion megépül. 
Különös eljárás keretében két előterjesztés került a Képviselő-testület elé, a meghívóban 4-es 
és 9-es sorszámon szereplő anyagok. Kérdezi, hogy napirendről történő levételre, illetve 
napirendre vételre van-e valakinek javaslata? 

Révész Máriusz: A meghívóban 8-as sorszámon szereplő "A Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai 
ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás" című előterjesztést, és a ll-es sorszámon szereplő "Az 
intézményvezetők négyéves beszámolójának szempontsora" tárgyú előterjesztést javasolja 
levenni napirendrőL Kéri, hogy ezek az előterjesztések a következő képviselő-testületi ülésre 
kerülj enek vissza. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy kerüljenek törlésre a meghívóban 8-as és ll-es 
sorszámon szereplő előterjesztések Felhívja a figyelmet, hogy minősített többség szükséges a 
törléshez. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal leveszi az ülés tervezett napirendjén 8. és ll. sorszámmal szereplő "A Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciá/is Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás" és "Az intézményvezetői négyéves 
beszámolójának szempontsorának módosítása" tárgyú előterjesztéseket 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására az elfogadott 
módosítással együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. A kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok (Gépmadár Óvoda, a 
Gyermekek Háza Óvoda, a Fekete István Általános Iskola, valamint a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ) elbírálása (619. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatójának négyéves beszámolója (572. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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3. Egyes szociális alapszolgáltatások megszervezése és forrásuk biztosítása (610. számú 
előterjesztés) ' 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahasználat biztosítása (613. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervének második módosítása (616. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A pályázatíró Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. szerződésből eredő fizetési 
kötelezettség forrásának biztosítása (621. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló (622. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A tanulói tankönyvtámogatás összegének felosztása (568. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. A szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatási összegének felosztása 
(567. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. A 2011/2012. nevelési-oktatási évben végzett normatíva és egyéb közoktatási 
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása (587. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek betegszabadságra és felmentésre járó 
kifizetése cél tartalékának felszabadítása (5 8 9. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. Tájékoztató a Kőbányai Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai 
tapasztalatairól (570. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. Tájékoztató a kerületi oktatási és nevelési intézményekben 
színvonaláról (569. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

a közétkeztetés 

14. A Leonardo da Vinci projekt 2011-2012. évi beszámolója (573. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-IX. havi várható 
likviditási helyzete (618. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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16. A Budapest X. kerület, Dombtető utca 12. szám alatti bérlakás elidegenítése (597. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Halom utca 13/a szám alatti bérlakás elidegenítése (598. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Frézia Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtÖ'tt méltányossági kérelem 
(60 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. Berki Gyuláné közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem (588. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

20. A Sum és Társa Kft közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 
(617. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

21. A Sky-Tech Kft közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés (602. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (576. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozat képes. 

l. napirendi pont: 
A kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok (Gépmadár Óvoda, a Gyermekek 

Háza Óvoda, a Fekete István Általános Iskola, valamint a Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ) elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Javasolja, hogy intézményenként haladjanak. Köszönti Herczeg Istvánnét, aki 
pályázatot nyújtott be a Gépmadár Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. A Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság tegnap meghallgatta a pályázót. Kérdezi a pályázót, kívánja-e zárt 
ülés elrendelését? 

Herczeg Istvánné: Hozzájárul a nyilvános üléshez. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján nyilvános ülésen tárgyalja a Kőbányai Gépmadár Óvoda 
intézményvezetői pályázatának elbírálását a pályázó egyetértő nyilatkozata alapján. 

Révész Máriusz: Herczeg Istvánné nagyon jó pályázatot írt, a szakértő, a nevelőtestület a 
pályázót támogatta. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Herczeg Istvánné 
kinevezését. 

Elnök: Kérdezi a pályázót, kívánja-e szóban kiegészíteni a pályázatát? Nem kívánja. Kéri, 
akinek kérdése van a pályázóhoz, jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkezés. Kéri, szavazzanak 
a határozati javaslat l. pontjára. 

345/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Herczeg Istvánnét 
bízza meg a Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
magasabb vezetői pótlékát 46 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munk:aügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Elnök: Gratulál intézményvezető asszonynak a megbízáshoz. Sikeres eredményes vezetői 
munkát kíván. (A Képviselő-testület megtapsalta a kinevezett intézményvezetőt.) Köszönti 
Szigetiné Mezei Gabriellát, aki a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetésére kiírt 
pályázatrajelentkezett Kéri a pályázót, nyilatkozzon, kéri-e zárt ülés elrendelését. 

Szigetiné Mezei Gabriella: Hozzájárul a nyilvános üléshez. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján nyilvános ülésen tárgyalja a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
intézményvezetői pályázatának elbírálását a pályázó egyetértő nyilatkozata alapján. 

Révész Máriusz: Szigetiné Mezei Gabriella már vezette az intézményt, nagyon jó színvonalú 
munkát végzett. A pályázó nagyon jó pályázatot írt. A nevelőtestület teljes támogatását élvezi. 
A Bizottságjavasolja Szigetiné Mezei Gabriella kinevezését. 
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Elnök: A pályázó nem kívánja szóban kiegészíteni a pályázatát, nincs kérdés a pályázóhoz, 
határozathozatal következik. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati 
javaslat 2. pontjára. 

346/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetiné Mezei 
Gabriellát bízza meg a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 55 700 Ft-ban magasabb vezetői pótlékát 46 OOO 
Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Elnök: Gratulál intézményvezető asszonynak a kinevezéshez, eredményes, jó munkát kíván a 
Képviselő-testület nevében. (A Képviselő-testület megtapsalta a kinevezett intézményvezetőt-J 
A Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatára hárman jelentkeztek: Erőné 
Franczizi Adriennne, Farkas Tamás és Kuhn András. Köszönti a pályázókat. Tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy Farkas Tamás visszavonta a pályázatát. Kéri a pályázókat, 
nyilatkozzanak, hogy hozzájárulnak-e a nyilvános üléshez? 

Erőné Franczizi Adrienne: Hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

Kuhn András: Hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján nyilvános ülésen tárgyalja a Kőbányai Fekete István Általános 
Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálását a pályázók egyetértő nyilatkozata alapján. 

Révész Máriusz: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Farkas Tamás visszalépésére 
vonatkozó nyilatkozat a bizottsági ülésig nem érkezett meg, úgyhogy a bizottság szavazott a 
pályázatáról, de azt elfogadásra nem találta alkalmasnak. Erőné Franczizi Adrienne pályázatát 
a bizottság tagjai, jó, korrekt, színvonalas pályázatnak találták, ugyanakkor meg kellett 
állapítaniuk, hogy Kuhn András pályázata jelentős mértékben változott az előző pályázathoz 
képest. Korrekt, előremutató, tisztességes elképzeléseket fogalmazott meg Igazgató úr és a 
tantestületet is bevonta ebbe a munkába. A Bizottság úgy gondolta, hogy az iskola Kuhn 
András vezetésével képes lesz az előtte álló kihívásokra pozitív válaszokat adni, ezért Kuhn 
András urat javasolja a Bizottság az iskola igazgatójának kinevezni. 
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Elnök: Kérdezi a pályázókat, kívánják-e szóban kiegészíteni a pályázatukat? 

Erőné Franczizi Adrienne: Nem kívánjaszóban kiegészíteni a pályázatát. 

Kuhn András: A pályázata beadásához nagy segítséget kapott a nevelőtestülettől, 
javaslataikat, véleményüket beépítette a pályázatába. Elindultak egy T ÁM OP-os "Az 
innovatív iskolák" pályázatán, ahol 120 millió forint nyerhető el. Kéri, hogy a Képviselő
testület támogassa az iskola törekvéseit, hogy a megkezdett munkát folytathassák a 
pályázatban megfogalmazott célokat meg tudják valósítani. 

Elnök: Miután nincs kérdés a pályázókhoz, szavazni fognak. Kéri, először Erőné Franczizi 
Adrienne kinevezéséről szavazzanak 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 ellenszavazattal, 
14 tartózkodással "A kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása" tárgyú 
előterjesztésben szereplő, a Kőbányai Fekete István Általános Iskolát érintő határozattervezet 
3/A pontját (Erőné Franczizi Adrienne pályázó vonatkozásában) nemfogadja el. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Kuhn András megbízására. 

347/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuhn Andrást 
bízza meg a Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 67 914 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 
76 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. augusztus 31. 
humán szakterületért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
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Elnök: Gratulál Kuhn András igazgató úrnak a kinevezéséhez. (A Képviselő-testület 
megtapsalta a kinevezett intézményvezetőt.) Eredményes, sikeres munkát kíván igazgató 
úrnak. Megköszöni, hogy Erőné Franczizi Adrienne is pályázott, bízik abban, hogy ez az 
időszak számára sem keserű szájízzel zárul. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ vezetői helyére négy pályázat érkezett. Köszönti a teremben jelenlévő 
Bakondi Gábort, és Bátorné Páhoki Zita pályázókat. Kéri, nyilatkozzanak, hozzájárulnak-e 
nyilvános üléshez. 

Bátori Gábor: Hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

Bátorné Páhoki Zita: Hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

Elnök: Borbáth Katalin nincs jelen, nem vonta vissza a pályázatát, de nyilatkozni sem tud 
arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános üléshez, tehát a pályázóról zárt ülés keretében fognak 
tárgyalni. 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Az a véleménye, ha egyetlen egy pályázó is van, aki 
nemjárul hozzá a nyilvános üléshez, az intézményről zárt ülés keretében kell tárgyalni. 

Elnök: Köszönti Janovszki Gabriella pályázót. Kéri, nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e a 
nyilvános üléshez? 

Janovszki Gabriella: Hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Azt gondolja, az a jó megoldás, ha intézményvezetői 
pályázatokról a Képviselő-testület nyilvános ülésen dönt. Borbáth Katalin nem jelent meg a 
bizottsági ülésen, ezért a bizottság nem tudta meghallgatni. 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Nem azért kell zárt ülést elrendelni, mert 
titkolnivalójuk van, hanem a törvény erejénél fogva. A törvény azt mondja ki, hogy ilyen 
esetekben csak akkor lehet nyilvános ülést tartani, amennyiben az érintettek hozzájárulnak 
ehhez. 

Dr. Szabó Krisztián: Azt próbálta megkeresni, hogy a pályázó nem adott-e olyan nyilatkozatot 
a pályázati anyagában, amelyben a teljes nyilvánossághoz hozzájárul, de sajnos nem talál 
ilyet. A törvény zárt ülést rendel el a kinevezéssel kapcsolatos ügy tárgyalására. Mivel a 
törvény nem napirendi pontok és előterjesztések tárgyalásáról, hanem ügyek tárgyalásáról 
szól, azt gondolja, hogy nem kellően konkrét a szabályozás ahhoz, hogy le tudják belőle vonni 
azt a következést, hogy egy-egy ügy tárgyalása kapcsán részlegesen nem rendelhet el a 
Képviselő-testület zárt ülést. 
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Ha a Képviselő-testület tudja vállalni, hogy a nem nyilatkozó pályázó pályázatáról semmilyen 
rnódon nem nyilvánít véleményt - a szavazást ott is majd zárt ülés keretében kell megtenni -
akkor a nyilatkozó pályázók esetében álláspontja szerint lehetséges nyilvános ülésen 
tárgyalni. 

Sornlyódy Csaba: Visszavonja a javaslatát. 

Elnök: Nyilvános üléssei folytatják a képviselő-testületi ülést és zárt ülés keretében fogják 
meghozni a határozatokat. 

Révész Máriusz: Egy pályázó nem rnent el a meghallgatásra, a másik három pályázót 
meghallgatták Bakondi Gábor, illetve Bátomé Páhoki Zita esetében alakult ki jelentős 
véleménykülönbség a Bizottság tagjai között. A Bizottság többsége úgy ítélte meg, hogy az 
írásos pályázata Bakondi Gáboré a legjobb, és a nevelőtestület 93%-a támogatta, ugyanakkor 
a szóbeli meghallgatásan a Bizottság tagjainak többségére Bátomé Páhoki Zita tett jobb 
benyomást. Bakondi Gábor 4 igen szavazatot és 5 tartózkodást kapott a Bizottságtól, Bátomé 
Páhoki Zita 6 igen szavazatot, l ellenszavazatot és 2 tartózkodást kapott, így a Bizottság 
Bátomé Páhok Zitát javasolja intézményvezetőnek kinevezni. 

Elnök: Kérdezi a pályázókat, kívánják-e szóban kiegészíteni a pályázatukat? Alfabetikus 
sorrendben adja meg a szót a pályázóknak 

Bakondi Gábor: A testületük még soha nem volt ilyen egységes, a kollégái felsorakoztak 
rnögötte. A pályázatában leírt prograrnot a testülettel együtt dolgozta ki. V élernénye szerint 
egy intézmény ezek között a változások között úgy tud igazából haladni, ha a teljes testület 
egy irányba húz, egy embert támogat és nem a széthúzás felé halad, amely akár a színvonalat 
is ront hatja. Nagyon fontosnak tartja az oktatás színvonalának emelését a kerületben, illetve a 
családokkal való foglalkozást. Javasolja a hátrányos helyzetű tanulókkal való kiemeit 
foglalkozást, illetve az oktatási intézmények és a Nevelési Tanácsadó közötti kapcsolat 
szarosabbá vonását. A kollégái a programját maximálisan támogatják. 

Bátomé Páhoki Zita: A belső pályázó rnindig kicsit könnyebb helyzetben van. A hozzá 
eljutott információ alapján ugyan egység rnutatkozik a választás szernpontjából, de azért 
hozzá belső felszültségek és ellentétekről szóló információk is eljutottak. Kifejezetten a 
serdülő korosztályra helyezne még nagy hangsúlyt, rnert azt gondolja, hogy az értékvesztett 
társadalmukban ők vannak talán a legnagyobb válságban, nem tudják hová igazodjanak. Bízik 
abban, hogy hatéves intézrnényvezető-helyettesi, nyolcéves intézményvezetői rnúlttal, 
huszonnyolc éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és egy segítő szakmában lévő 

szakernberek rnindig érzékenyek a kommunikációra. Ha azt fogják tapasztalni, hogy 
segítőkészen, együttműködésre készen, toleránsan áll a testülethez, bízik abban, hogy 
ugyanezt fogja visszakapni. Biztos abban, hogy rnindenféle döntést hosszú előkészítés fog 
megelőzni. 
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Janovszki Gabriella: Elmondja, hogy a kollégáktól ő kapta másodikként a legnagyobb 
támogatást. Többen elmondták, hogy ismerik a szakmai múltját, hiszen régóta van a pályán és 
tudnának vele együtt dolgozni. A meghallgatásan sajnos az utolsó helyre csúszott. Nagyon 
régóta van a pályán és mindig is a minőséget és a tapasztalatot képviselte. Szeretné ezt a 
minőségi munkát ebben az intézményben folytatni. Az előző munkahelyén is hatalmas 
építkezést vitt végbe, ahol tizennyolc éve dolgozik egyfolytában, és fantasztikus Nevelési 
Tanácsadót sikerült felépíteni. Fantasztikus kapcsolatokat építettek ki az óvodák és iskolák 
felé és minőségi munkát követelt meg az ott dolgozóktól is. Alapvető a mai napokban, hogy 
egy közalkalmazott, aki az Önkormányzattól kapja a fizetését minden energiáját, és 
szaktudását vigye a munkahelyére. Nemcsak a gyerekeket, hanem a családokat képviselték, a 
pedagógusok napi munkájába bevonultak és napi szinten próbálták segíteni a rendkívül 
megnövekedett problematikus társadalomban hihetetlen magatartás és tanulási zavarokkal 
küzdő gyerekeket Szeretné ezt továbbvinni a Kőbányai Nevelési Tanácsadóban is. Kéri a 
Képviselő-testületet, hogy tegyék le a voksot mellé, mert minőségi munkát szeretne itt is 
kialakítani. 

Elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése a pályázókhoz? Nincs jelentkezés. Kéri a Képviselő
testület tagjait, szavazzanak arra, hogy a napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében 
folytatják. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel arra, 
hogy Borbáth Katalin pályázó nyilatkozata a nyilvános tárgyalás vonatkozásában nem áll a 
Képviselő-testület rendelkezésére - az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján 16 igen, 
egyhangú szavazattal zárt ülésen hozza meg döntését a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és 
Szakmai Szolgáltató Központ magasabb vezetői teendőinek ellátása tárgyában. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Kéri, hogy a pályázókat hívják be a terembe. A Képviselő-testület igen hosszasan 
foglalkozott az intézményvezetői kinevezés kérdésével, és végül azt a döntést hozta meg 
minősített többséggel, hogy Bátorné Páhoki Zitát bízza meg a Kőb':lnyai Nevelési Tanácsadó 
és Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetésével. Gratulál a pályázónak a kinevezéséhez. (A 
Képviselő-testület megtapsalta a kinevezettet.) 

Bátorné Páhoki Zita: Megköszöni a bizalmat. 

Elnök: Bízik abban, hogy azt az egységet, amelyet a másik pályázó fel tudott maga mögött 
sorakoztatni, azt majd Intézményvezető asszony is maga mögé tudja állítani és a belső 
pályázó segítségére lesz ebben. Sikeres eredményes munkát kíván. Köszöni a többieknek is, 
hogy részt vettek a pályázati eljárásban. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatójának né~réves beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Sárkány Péter igazgató urat. Jelzi, hogy az előterjesztés "bizalmas" jelzése 
gazdasági érdekre való hivatkozással történt, mivel a beszámoló tartalmaz iratokat is. Nem 
látja indokoltságát, hogy zárt ülést tartson a Képviselő-testület. 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy döntött, hogy a négyéves 
beszámolótól függetleníti a gazdasági vizsgálatot, ha azokat az ügyeket nem veszik 
figyelembe, akkor korrekt beszámoló került a Képviselő-testület elé. Azt lehet látni, hogy 
számos kérdésben a Szent László Gimnázium jelentősen előre haladt az elmúlt évben, ezért a 
Bizottság egyhangúan elfogadta a beszámolót. 

Elnök: Igazgató úr nem szeretné szóban kiegészíteni a beszámolót, hozzászólásra nmcs 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

349/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatójának négyéves beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sárkány Péternek, 
a Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatójának a négyéves beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Elnök: Megköszöni Igazgató úr munkáját. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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3. napirendi pont: 
Egyes szociális alapszolgáltatások megszervezése és forrásuk biztosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Minden képviselő számára kiosztásra került egy módosító javaslat, amelyet a Népjóléti 
Bizottság támogatott. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Bizottság úgy ítélte meg, hogy egy kérdést alaposabban körbe 
kellene járni, és több információra lenne szükségük ahhoz, hogy meg tudják fogalmazni a 
szakmai véleményüket. Büki Péter intézményvezető úrnak azt a kérést tolmácsolták, hogy a 
következő bizottsági ülésre készítsen részletes beszámolót arról, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás milyen tartalmi, gazdasági feltételek mellett, és milyen tapasztalatokat 
felmutatva működött az eddigiek során, amíg az intézmény ezt ellátta. Erre az önként vállalt 
feladatra 2012. december 31-éig szól a szerződés, viszont a szakbizottságnak mindennel 
tisztában kell lennie, hogy a szakmai véleményt tudjanak alkotni. Konkrét szempontokat is 
adtak Igazgató úrnak, az eseteket végigvizsgálva kik azok a betegek, akiket az esetleges a 
megszűnés kapcsán kompenzálni lehetne másfajta segítségnyújtással, tizenöt olyan érintett 
van, akinek semmilyen más segítség nem áll rendelkezésére. Ezenkívül hány eset fordult elő, 
ennek mi a megoldási lehetősége, illetve másik része a feladatnak, hogy milyen alternatívákat 
tud felsorakoztatni a működtetés érdekében, vagy ellene. Szakmai alapon úgy tud dönteni egy 
kérdésben, ha annak minden részletét jóllátj a. 

Módosító javaslatok: 

Szabóné Gerzson Sarolta: A határozattervezet 8. pontja kerüljön törlésre. (610/1. módosító 
javaslat) 

A Népjóléti Bizottság a 610/l. módosító javaslatot 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja. 
Szabóné Gerzson Sarolta: A határozattervezet 2. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: 
"2. A feladatellátással kapcsolatos l. melléklet szerinti nagyértékű, valamint a 
feladatellátáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 2012. október l-jével átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
részére. (610/2. módosító javaslat) 

Einöle Két módosító javaslat van, az egyik a határozattervezet 8-as pontját törölné, a másik 
pedig a 2. pontra vonatkozik, ahol a kisértékű tárgyi eszközök is átkerülnének a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft.-hez. Felhívja a figyelmet, hogy kisértékű tárgyi eszközöket nem 
feltétlenül tartanak nyilván, de ezt a technikai problémát azoknak kell megoldani, akik részt 
vesznek a végrehajtásban. 

Élő Norbert: Jó lett volna, ha a kisértékű eszközök is felsorolásra kerültek volna. 
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Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint bizonyos helyeken az életnek kellene elsőbbséget adni, 
még ha gazdaságtalanul működik is, rendkívül fontosnak tartja ezt a szolgáltatást, legalábbis 
azoknál, akiket saját praxisa kapcsán ismer. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy éves szinten az Önkormányzatnak mennyibe kerül a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás? Az előterjesztésben 4 millió forint szerepel 
úgy, hogy ez az összeg nem elégséges. 

Elnök: Javasolja, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzanak, hiszen a Népjóléti Bizottság azt 
javasolja, hogy a határozati javaslat 8-as pontját ne fogadja el a Képviselő-testület, erre vissza 
fognak témi később, ahol mindezen kérdésekre vélhetően alaposabb előkészített anyag 
alapján választ fognak kapni. Az elmúlt években többször vizsgálták ezt a kérdést, a rendszer 
hatékonyságát vizsgálták, és nem kevés pénzért, kevés embemek nyújt segítséget ez a 
szolgáltatás. 

Tóth Balázs: Kéri, hogy készítendő anyagban szerepeljen pénzügyi kimutatása is. Meg kell 
vizsgálniuk, hogy ez-e az a szolgáltatási forma, amivel ezen a területen a legnagyobb 
hatékonysággal a lakosságnak a legjobb szolgáltatást tudják-e nyújtani. 

Élő Norbert: Azt vizsgálják, hogy életmentés szempontjából jó-e, hasznos-e, és ha ezt 
vizsgálják, akkor ne legyen szempont a pénz, mert ez nem akkora tétel a költségvetésben, 
amit ne tudnának kifizetni egy jó célra. 

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a következő ülésen tudják ezt a témát részleteiben 
megvitatni. Az elmúlt évek során, amikor foglalkoztak a kérdéssel, soha nem a pénz oldaláról 
merült fel a kérdés, hanem a hatékonyság oldaláról. Azért is maradt fenn ilyen forrnában a 
rendszer, mert sajnos nincs a piacon más, amely a helyébe léptethető lenne. 

Somlyódy Csaba: Azt is meg kell nézni, hogy a célt hogyan érik el kisebb költséggel. 
V él eménye szerint van olcsóbb ennél a megoldásnáL 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Abban igaza van Polgármester úrnak, hogy kár erről vitatkozni, 
amikor a következő testületi ülésre előterjesztés készül. Alapvetően két problémát lát, 
egyrészt ez a készülék időveszteséget is okozhat, mert az illető megnyomja a gombot, eltelik 
20-30 perc mire kimegy valaki, aki hívja a mentőket, ahelyett, hogy rögtön a mentőket 
hívnák. A másik probléma, ha már fenn akarják tartani ezt a rendszert, akkor egy megfelelő 
háziorvosokból álló szakmai bizottságnak kellene kiválasztani, hogy kinek olyan az egészségi 
állapota, hogy legyen ilyen jelzőrendszer nála. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak arra, hogy befogadják-e a 
módosító javaslatokat. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 610/1-2. 
módosító javaslatot 16 igen, egyhangú szavazattal elfogadja. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javasiatra az elfogadott 
módosító javaslatokkal együtt. 

350/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
az egyes szociális alapszolgáltatások megszervezéséről és forrás biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Örökifjak 
Idősek Klubjának (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3 .) működtetésével (idősek nappali 
ellátása, étkeztetés biztosítása) és a demens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásával 2012. október l-jétől megbízza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját. 
2. A feladatellátással kapcsolatos l. melléklet szerinti nagyértékű, valamint a feladatellátáshoz 
szükséges kisértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
2012. október l-jével átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október l
jétől a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátáshoz kapcsolódó 
álláshelyeinek számát 4 fővel csökkenti, míg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
álláshelyeinek számát 4 fővel megemeli. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. október l. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátás 
feladatátadásával kapcsolatosan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet l. 
pontját l 197 240 Ft-al, a 6. melléklet 2. pontját 304 648 Ft-al, 6. melléklet 3. pontját 2 512 
277 Ft-al, csökkenti a 9. melléklet 10. sor előirányzatának megemelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésP,ről szóló 4/2012. (IL 27.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet l. pont 61. sorát 875 OOO Ft-tal csökkenti a 4. melléklet 
bevételi kiesések ellensúlyozása költségvetési sor előirányzatának egyidejű csökkentése 
me ll ett. 
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7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a házi 
segítségnyújtás, étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatások feladatának ellátását 2012. október l-jétől áthelyezi a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi u. 86. szám alatti székhelyére. 
Határidő: 2012. szeptember 30 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

l. melléklet a 350/2012. (VIII 23.) KÖKT határozathoz 

A Kőbányai Szivárvány Kft. részére átadásra kerülő nagyértékű tárgyi eszközök: 

Karton Me nevezés Azonosító 
2007/395 Asztal fénymásoláh oz 110104042 
200711877 Kanapé 110807007 
200712497 Szőnyeg 120901023 
200712696 Bojler 140201003 
2007/3372 Takarító kocsi 170809001 
200715637 Villanytűzhely 210301004 
200715847 Hűtő Zanussi 210503105 
200716225 Melegentartó ult 211701006 
20111103 ráció Számítógép konfigu 180322266 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 

részére irodahasználat biztosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

351/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahasználat biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kada u. 120. szám alatti épületben a képviselői munka végzésére 2012. szeptember l-jétől 
kezdődően Dr. Csicsay Claudius Iván és Somlyódy Csaba képviselők részére az 
irodahasználatot biztosítja. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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2012. szeptember l. 
az aljegyző 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportja 
vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 

második módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

352/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervének 2. módosításáról 
( 14 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve az 
alábbi sorral egészül ki: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték Ft 

1.2.2. 427 millió forint beruházási hitel felvétele 160 OOO OOO 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
II.2.1. pontja az alábbira módosul: 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése 
Előzetesen becsült 

nettó érték Ft 

KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az 
energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 

11.2.1. 
Általános Iskolában" című, és a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-

8 450 OOO 
0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda- Bölcsőde és 
az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése" 

című pályázathoz műszaki ellenőri feladatok elvégzése 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
1.2.1. pontja az alábbira módosul: 
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Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése 
Előzetesen becsült 

nettó érték Ft 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
89 208 660 

1.2.1. telefonos rendszere kiépítése, üzemeltetése és vezetékes 
távközlési szolgáltatás nyújtása 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
II.2.9. pontja törlésre kerül. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A pályázatíró Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Szerződésből eredő fizetési 

kötelezettség forrásának biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Élő Norbert: Kérdezi, hogy 8 millió forint tanácsadói díjat az Aditus megkapja? Ez az első 
részlete annak a l 00 millió forint körüli összegnek, amit egyszer majd ki kell neki fizetni, 
vagy ez másra vonatkozik? 

Elnök: Ez a megkötött szerződés alapján, illetve a már megírt, beadott pályázatok alapján 
kerül elszámolásra. Természetesen azt a tárgyalást, amit a Képviselő-testület megjelölt az 
elmúlt ülésén, folytatják. Ez az összeg a korábban elindított pályázatok elszámolását jelentik. 
Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

353/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a pályázatíró Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Szerződésből eredő fizetési 
kötelezettség forrásának biztosításáról 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
l. 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. melléklet 28. soráról (Pályázatok önrésze) bruttó 8 millió Ft-ot 
felszabadít, a 6. melléklet 3. pont 2. soráról (Polgármesteri Hivatal) bruttó l 023 OOO Ft-ot 
biztosít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Élő Norbert: Javasolja, hogy legközelebb Excel táblában mutassák ki, hogy mikor, mue, 
mennyit költöttek. 

Elnök: Már számlamélységig mentek, ha minden negyedéves elszámolást még rögzítenek egy 
táblázatba, meg lehet tenni, csak plusz munk:aerőt igényel, és szükséges-e, ha már a számlákat 
is látja mindenk:i. Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 

354/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
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. II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

8. napirendi pont: 
A tanulói tankönyvtámogatás összegének felosztása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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355/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a tanulói tankönyvtámogatás összegének felosztásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint dönt a tanulók tankönyvellátásának támogatásáról Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2012. ev1 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 22. sora 
(Ingyenes tankönyvtámogatás) terhére. 
2. A Képviselő-testület a tanulók ingyenes tankönyvellátásához szükséges további 624 OOO Ft 
kiegészítést biztosít a Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 
27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

l. melléklet a 35512012. (VIII 23.) KÖKT határozathoz 

mgyenes 
Iskola tankönyvtámogatás 

összege 

Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) l 440 OOO Ft 
Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196.) 2 832 OOO Ft 
Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 2 748 OOO Ft 

Janikovszky Éva Ált. Isk. (Kápolna tér 4.) l 968 OOO Ft 
J anikovszky Éva Ált. Isk. tagintézmény (Üllői u. l l 8.) l 080 OOO Ft 
Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) 2 292 OOO Ft 
Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) l 440 OOO Ft 
Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) l 332 OOO Ft 
Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.) l 800 OOO Ft 
Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.) 3 744 OOO Ft 
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) l 632 OOO Ft 
Komplex Ált. Isk. (Gém u. 5-7.) l 560 OOO Ft 
Szent László Gimnázium (Kőrösi Csoma Sándor út 28.) 2 100 OOO Ft 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatási összegének felosztása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatási összegének felosztásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint dönt a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátásának támogatásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai 
Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 14. 
melléklet 24. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátásának 
támogatásához szükséges további 23 167 Ft kiegészítést biztosít a Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. sora 
terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Iktatási, Informatikai Csoport vezetője 

l. melléklet a 356/2012. (VIII 23.) KÖKT határozathoz 

szakmai, tanügy-
igazgatási 

Iskola 
informatikai 

feladatok 
támogatásának 

összege 
Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 414 750 Ft 
Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196.) 807 917 Ft 
Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 889 OOO Ft 
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Kápolna tér 4.) l 264 083 Ft 
Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) 714 583 Ft 
Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 582 167Ft 
Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 504 583 Ft 
Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.) 736 167Ft 
Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.) l 080 333 Ft 
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 707 583 Ft 
Komplex Ált. Isk. (Gém u. 5-7.) 230417Ft 
Szent László Gimnázium (Kőrösi Csoma Sándor 

l 400 583 Ft 
út 28.) 
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l O. napirendi pont: 
A 2011/2012. nevelési-oktatási évben végzett normatíva és egyéb közoktatási 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

357/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a 2011/2012. nevelési-oktatási évben végzett normatíva és egyéb közoktatási ellenőrzések 
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. 
tanévben végzett normatíva-és egyéb közoktatási ellenőrzések tapasztalatairól szóló 
beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek betegszabadságra és felmentésre járó 

kifizetése céltartalékának felszabadítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

358/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek betegszabadságra és felmentésre járó 
kifizetése céltartalékának felszabadításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. 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. mellékletének 3. soráról felszabadít 5 168 758 Ft (4 069 888 Ft 
személyi juttatás + l 098 870 Ft járulék) összeget. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
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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12. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai 

tapasztalatairól 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Véleménye szerint számos olyan felvetést tartalmaz a fel vetés, amivel később 
foglalkozniuk kell, akár a költségvetés szintjén, akár a feladatok meghatározásának szintjén. 
Mindenképpen fontos, hogy elkészült a tájékoztató, amely egyfajta problématérképként is 
kezelhető. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai tapasztalatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
Tájékoztató a kerületi oktatási és nevelési intézményekben a közétkeztetés színvonaláról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Nincs hozzászólásraj elentkezés. A napirendi pontot határozathozatal nélküilezárj a. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi oktatási 
és nevelési intézményekben a közétkeztetés színvonaláról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

14. napirendi pont: 
A Leonardo da Vinci projekt 2011-2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

359/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Leonardo da Vinci projekt 2011-2012. évi beszámolójáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo da 
Vinci projekt 2011-12. évről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Élő Norbert: Az előterjesztésben szerepel 500 millió forintos kérdéses bevétel az 
ingatlaneladásokbóL Kérdezi, lát-e reális esélyt Alpolgármester úr arra, hogy ez az összeg 
befolyik a költségvetésben? Ha nem folyik be mégsem, akkor előkészítették-e már, hogy a 
kiadások közül mit fognak megspórolni, vagy pedig erre esély sincs, és 500 millió forint 
hiány fog kialakulni? 

Dr. Pap Sándor: Nem fog ekkora hiány kialakulni. 

Élő Norbert: Azt gondolja, hogy 500 millió forintot nem könnyű kivonni ebből a 
költségvetésből, ezért érdemes lenne a Képviselő-testületet tájékoztatni, hogy miben 
gondolkodik Alpolgármester úr, mi az, amire nem fognak költeni, esetleg áttolják jövőre? 

Dr. Pap Sándor: Azt tudja Képviselő úr is, hogy költségvetés elfogadása rendelet útján 
történik, azt csak képviselő-testületi jóváhagyással lehet módosítani. Természetesen 
dolgoznak rajta, ennek a részleteit megfelelő időben a Képviselő-testület elé fogja tárni. Bízik 
abban, hogy az ingatlanértékesítés teljesülni fog, de ha a várakozásoknak nem megfelelőerr 
alakulna, akkor ez nem éri váratlanul őket. 

Elnök: Az ingatlanbevételben nem nagyon reménykedik. A kiadások és bevételek alakulását 
minden év szeptemberében, legkésőbb októberében szokta tárgyalni a Képviselő-testület. 
Képviselőtársai is értesültek arról, hogy a költségvetés elfogadása más időrendben fog 
történni, mint a korábbi években, hiszen már idén ősszel el fogják fogadni a jövő évi 
költségvetésüket. Ennek előkészítése, az intézményekkel történő egyeztetése elindult, 
természetesen a költségvetési koncepcióhoz várják mindenkitől a javaslatokat, hiszen ezt a 
következő hónapban a Képviselő-testületnek el kell fogadnia. Nincs hozzászólásra 
jelentkezés, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

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



26 

Elnök: Az ülés elején beszámolt az elmúlt időszak történéseiről, de elfelejtett szólni az 
OkmányirodáróL Nem látják még tisztán, de 90% a valószínűsége, hogy kormányhivatal, 
járás, és a Polgármesteri Hivatal feladatmegosztása hogyan alakul. Már ismernek 
jogszabályokat, feladatátszervezést, elindítottak különböző feladatellátások átszervezését. 
Ebből az egyik legjelentősebb, hogy az Okmányiroda vagy később kormányablak, ami ebből 
kialakulhat a Havas Ignác utcába kerül áthelyezésre. Elindult a nyáron a felújítás, átalakítás, 
amely nem teljes körű, hiszen ezek az irodák egységes arculatot fognak kapni a jövőben az 
országban. Olyan munkákat nem végeznek el, amely később úgyis meg fog történni, amikor a 
kormányhivatalhoz tartozik ez a feladatellátás. A Polgármesteri Hivatal másik telephelye, 
amely bevonásra kerül és nem az ő feladatellátásukat fogja szolgálni az az Endre utcai 
ingatlan lesz, ahol eddig az ÁNTSZ működött. Az ÁNTSZ a X-XVII-XVIII. kerület régiós 
ÁNTSZ-eként a Fokos utcában fog működni. Elkészült az átalakítás, megkezdheti a 
működését, amint a kormányhivatal átveszi. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy a hátralévő napirendi pontokat zárt 
ülésen kívánják-e tárgyalni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, l 
ellenszavazattal az ülés hátralévő 16-22. napirendi pontjainak tárgyalására zárt ülést rendel 
el. 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Dombtető utca 12. szám alatti bérlakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b J pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 16. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom u. 13/a szám alatti bérlakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b J pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 17. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

18. napirendi pont: 
A Frézia Fantasy Bt. Közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 18. napirendi pontot. 
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ZÁRT ÜLÉS 

19. napirendi pont: 
Berki Gyuláné közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 19. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

20. napirendi pont: 
A Sum és Társa Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 20. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

21. napirendi pont: 
A Sky-T ech Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 21. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

22. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 



28 

ELNÖK: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2012. szeptember 20-án 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.55 óra. 

Km.f. 



A nyilvános ülésen hozott képviselő-testületi határozatokhoz tartozó 
mellékletek 
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JELENLÉTI ÍV 

2012. augusztus 23-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 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./ Sornlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

17 .l Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dr. Bényi Józsefné 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Sebestyénoé Garas Médea 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Maródi Gabriella 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csernák Margit 

Sövegjártó Ferenc 

Szabó Antal 

Tóth Béla 

Vámos Imre 
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Benkóné Turcsányi Ildikó 
······························································ 

CsanakGéza 
··································································· 

Deézsi Tibor 
···················································· 

Garamszegi László 
···················································· 

Gardi József 
···················································· 

Géczi Béla ezredes 
··················································· 

Göncziné Sárvári Gabriella ··································································· 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes .-c. ' . ................ ;· ........... ~0 .............. . 

Györffy László 
······························································ 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) ···················································· 

Hancz Sándor 
···················································· 

Dr. Haintz Andrea 
···················································· 

Herczeg Katalin 
···················································· 

JandóÁgnes ~f ~J .. 
·ffl··············~······················· 

. .l~.i .. ~.~ .................. . JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 
···················································· 

Karvalics József 
······························································ 

Kovács Györgyi .............................................................. 

Lajtai Perenené 
···················································· 

Laukó Zsófia 
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PetheJudit 
···················································· 

Tamás Márta 
···················································· 

Sárkány Péter c-:02~ ,r;)~ 
... ;~~ ................... ( .................... . 



Szabó László 

dr. Szebechlebszky Erika 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 
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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 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Bakondyné Eperjesi Erika 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor 

Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 

Meghívottak: 

BataMihály 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Büki Péter 

Dr. Bűrös László 
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l. napirendi pont: 
A kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok (Gépmadár Óvoda, a Gyermekek 

Háza Óvoda, a Fekete István Általános Iskola, valamint a Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ) elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. Kőbányai Gépmadár Óvoda: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. szám ú előteljesztés 

határozattervezetének Herczeg Istvánnéra vonatkozó l. pontját támogatja. 

2. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. szám ú előterjesztés 

határozattervezetének Szigetiné Mezei Gabriellára vonatkozó 2. pontját támogatja. 

3. Kőbányai Fekete Lvtván Általános Iskola: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodással "A kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. szám ú előterjesztés 

határozattervezetének Erőné Granczizi Adriennere vonatkozó 3/A pontját nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 ellenszavazattal "A kőbányai közoktatási 
intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. szám ú előterjesztés 

határozattervezetének Farkas Tamásra vonatkozó 3/B pontját nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. számú előterjesztés 
határozattervezetének Kuhn Andrásra vonatkozó 3/C pontját támogatja. 

4. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szaigáitató Központ: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 5 tartózkodással "A kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. számú előterjesztés 
határozattervezetének Bakondi Gá borra vonatkozó 4/ A pontját nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással "A 
kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. szám ú 
előterjesztés határozattervezetének Bátorné Páhoki Zitára vonatkozó 4/B pontját támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 ellenszavazattal "A kőbányai közoktatási 
intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. szám ú előterjesztés 
határozattervezetének Borbáth Katalinra vonatkozó 4/C pontját nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodással "A kőbányai 
közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 619. számú előterjesztés 
határozattervezetének Janovszki Gabriellára vonatkozó 4/D pontját nem támogatja. 



l. melléklet a . ..12012. VIII 23.) KÖKT határozathoz 

9.1. Intézményvezetői önértékelés 
Az értékelés célja: a képviselő-testület fenntartói, munkáltatói döntéseinek előkészítése. 
A szummatív önértékelés módszereit az intézményvezetők szabadon választhatják meg a 
beszámolási szempontok figyelembevételével. Az önértékelést valamennyi 
intézményvezetőnek el kell készítenie a vezetői ciklusa negyedik évében. 
Az értékelés sikerkritériumai: az önértékelés sikeres, amennyiben a konkrét adatokra és 
felmérésekre támaszkodó összegzés átfogó képet nyújt az intézmény négy éves 
tevékenységéről. 

Az önértékelésben az alábbi területek bemutatása kötelező minden vezető 
számára: 
Óvodai szinten 
a) Intézményigazgatás: 

aa) intézményi struktúra, 
ab) tárgyi feltételek, 
ac) gazdálkodás, 
ad) kapcsolat a szülőkkel, 
ae) kapcsolat az óvodákkal, 
af) iskolákkal, kapcsolat a fenntartóval, 
ag) kapcsolatrendszer-nyitottság, 
ah) minőségfejlesztés. 

b) Szakmai kérdések: 
ba) nevelési tanácsadás, 
bb) gyógytestnevelés, 

c) Gyermekek létszámának alakulása. 
d) Emberi erőforrások: 

da) személyi feltételek, 
db) együttműködés a munkatársakkal, 
dc) továbbképzés rendszere, 
dd) humánpolitika. 

d) Eredmények, távlatok: 
da) az eddigi eredmények, 
db) rövid, közép, hosszú távú tervek. 

t) Támogatások: 
fa) pályázati aktivitás részletezése, 
tb) alapítvány működése, 
fc) szponzori támogatások. 

9.2. Vezetésértékelés 
A vezetésértékelés a megadott területek és szempontok alapján értékelő lapon történik, amely 
azonos A közalkalmazott minősítésének szempontjai című táblázattaL Az értékelőlapot kitölti 
az intézmény vezetője, az alkalmazotti kör képviselőiből álló csoport. 
Az alkalmazotti értékelő csoportot az intézmény alkalmazottainak képviselői alkotják. A 
csoport tagjai között szerepel szakalkalmazott és alkalmazott egyaránt. Az értékelési csoport 
vezetője az intézményvezető általános helyettese, tagjai a szakalkalmazottak képviselői, a 
gazdasági vezető, a technikai, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók képviselői. 
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Az értékelő csoport létszáma az alkalmazottak 20 %-a, de minimum 5 fő és maximum 15 fő 
lehet. Az értékelő lapot az értékelő csoport együttesen, a vezető-helyettes irányításával tölti 
ki. 
A vezető, és az értékelési csoport, valamint a fenntartó által kitöltött értékelőlapokat a 
fenntartó összegzi, és meghatározza az egyes értékelési területeken elért átlagokat, amely a 
minősítés alapjául szolgál. 

7. melléklet 

A közalkalmazott minősítésének szempontja i: 
Értékelő lap 

Sorsz.: l. Szakszerű, jogszerű intézményműködtetés 
Ertékelési skála 

o l 2 3 
l. Eves munkaterv és beszámoló szakszerűsége. 

2. 
Intézményi Minőségirányítási Program szakszerű, 
jogszerű működtetése. 

3. 
Nevelési program, pedagógiai program és helyi tanterv 
szakszerű, jogszerű, megvalósítása. 

4. 
Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak 
megtartása. 

5. Házirend .iogszerűsée;e, az abban foglaltak teljesítése. 
6. Humánerőforrás biztosítása. 

Sorsz.: 2. Tanügy-igazgatási döntések 
Ertékelési skála 

o l 2 3 
l. Ovodai, iskolai beíratás, felvételj~zerűs~e. 
2. A tankötelezettség teljesítésével k~csolatos ügyintézés. 
3. Tanügy-igazgatási dokumentumok megléte, színvonala. 

4. Tanügy-igazgatási adatszolgáltatás pontossága, határidők 
megtartása. 

5. A gyermek- és ifiúságvédelmi feladatok ellátása. 

Sorsz.: 3. Gazdálkodással kapcsolatos kérdések 
Ertékelési skála 

o l 2 3 

l. Költségvetés megtervezése, előirányzatok jogszerű 
fe !használása. 

2. Az intézmény működtetésével, karbantartásával és 
felújításával kapcsolatos munkák me_gszervezése. 

3. A működéséhez szükséges tál'gyi feltételek. 
4. Pályázatokon való részvétel. 

Sorsz.: 4. Az intézmény szakmai munkája 
Ertékelési skála 

o l 2 3 
l. A nevelőmunka eredményessége. 
2. Az nevelő-oktató munka eredményessége. 

3. 
Az országos és helyi mérési eredmények, és kapcsolódó 
intézkedések. 
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mérséklése. 

Sorsz.: 
5. Vezetői ellenőrzés, értékelés Ertékelési skála 

o l 2 3 
l. Az ellenőrzés, értékelés tervszerűsége, folyamatossága 
2. Az ellenőrzés, értékelés dokumentálása 

Sorsz.: 6. Szervezetfejlesztés 
Ertékelési skála 

o l 2 3 
l. Humán erőforrás tervezés, fejlesztés. 
2. Szervezeten belüli együttműködés. 
3. Az érdekképviseleti szervekkel való együttműködés 

4. 
Szervezeti egységek együttműködése, információs rendszer 
kialakítása és működtetése. 

5. A munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtése. 

Sorsz.: 7. Vezetői tulajdonságok, munkamagatartás 
Értékelési skála 

o l 2 3 
l. Vezetői szakmai kompetenciák 
2. Együttműködés a fenntartóval 
3. Hatályos jogszabályok ismerete, alkalmazása. 
4. Fenntartói döntések végrehajtása. 
5. Az intézmény érdekeinek képviselete 
6. Munkáltatói döntések jogszerűsége. 

A közalkalmazott minősítésének szempontja i: 
Összesített értékelő lap 

Pontszám 0-3 
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l. Eves munkaterv és beszámoló szakszerűsége. 

2. 
Intézményi Minőségirányítási Program szakszerű, 
jogszerű működtetése. 

3. 
Nevelési program, pedagógiai program és helyi tanterv 
szakszerű, jogszerű, megvalósítása. 

4. 
Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak 
megtartása. 

5. 
Házirend jogszerűsége, az abban foglaltak 
teljesítése. 

6. Humánerőforrás biztosítása. 
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Pontszám 0-3 
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l. Ovodai, iskolai beíratás, felvétel jogszerűsége. 

2. 
A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos 
ügyintézés. 

3. 
Tanügy-igazgatási dokumentumok megléte, 
színvonala. 

4. 
Tanügy-igazgatási adatszolgáltatás pontossága, 
határidők megtartása. 

5. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. 

Pontszám 0-3 
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l. 
Költségvetés megtervezése, előirányzatok jogszerű 
fe !használása. 

2. Az intézmény működtetésével, karbantartásával és 
felújításával kapcsolatos munkák m~szervezése. 

3. A működéséhez szükséges tárgyi feltételek. 
4. Pályázatokon való részvétel. 

Pontszám 0-3 
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l. A nevelőmunka eredményessége. 
2. Az nevelő-oktató munka eredményessége. 

3. Az országos és helyi mérési eredmények, és 
kapcsolódó intézkedések. 

4. Tehetséggondozás. 
5. Esélyegyenlőtlenség mérséklése. 
6. 

Pontszám 0-3 
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l. 

2. 

Sorsz.: 

l. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Sorsz.: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Az ellenőrzés, értékelés tervszerűsége, 
folyamatossága 
Az ellenőrzés, értékelés dokumentálása 

6. Szervezetfejlesztés 

Humán erőforrás tervezés, fejlesztés. 
Szervezeten belüli együttműködés. 
Az érdekképviseleti szervekkel való együttműködés 
Szervezeti egységek együttműködése, információs 
rendszer kialakítása és működtetése. 
A munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtése. 

7. Vezetői tulajdonságok, munkamagatartás 

Vezetői szakmai kompetenciák 
Együttműködés a fenntartóval 
Hatályos jogszabályok ismerete, alkalmazása. 
Fenntartói döntések végrehajtása. 
Az intézmény érdekeinek k~viselete 
Munkáltatói döntések jogszerűsége. 

Elérhető összes pontszám: 99 pont 
Elért összes pontszám: 
A teljesítményértékelés eredménye: 
kiválóan alkalmas: 80-100% 
alkalmas: 60-79% 
kevéssé alkalmas: 30-59% 
alkalmatlan: 30% alatt 

Pontszám 0-3 
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A magasabb vezető észrevétele a teljesítményértékeléssel kapcsolatban: 

Egyéb információk: 

~ = 
·~ e 
i~ 
~ 
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~ 
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~~ 
~ 
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~ 
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A közoktatási intézményvezető záró értékelése 

A minősítő lap megállapításai szerint 

Erősségek: 

Fejlesztendő területek 

A vezető minősítése: ....................... .. 

kiválóan alkalmas (80-l 00%) alkalmas (60-79%) 
kevéssé alkalmas (30-59%) alkalmatlan (30% alatt) 

Az értékelő indokai: 

Javasolt továbbképzések Határidő 

Megjegyzés (A szóbeli értékeléskor az értékelés átadásakor rögzíteni kívánt információk) 

A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: 

Dátum: .................................. . 

A minősítés megállapításait a közalkalmazottal 
ismertettem: 

A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet 
megtettem: 

az értékelést végző az értékelt közoktatási 
intézményvezető 
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