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Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy 
Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Mácsik András 

Távolmaradás oka 
betegség 
munkahelyi elfoglaltság 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Főépítészi Csoport 
Belső Ellenőrzés 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. ker. Hivatala 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 
Könyvvizsgáló 
Könyvvizsgáló 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 
Kőbányai Roma Önkormányzat 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csernák Margit 
Kárpáti Beatrix 
Kálmánné Szabó Judit 
Mozsár Ágnes 
Vámos Imre 
dr. Horváth Tivadar 
Szabó László 
dr. Gyetvai Tibor 
dr. Lukács J án os 
N agy Erzsébet 
dr. Szebechlebszky Erika 
Győrffy László 
Hancz Sándor 
Fehér István 
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Meghívottak: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
White Sharks Hockey Club 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Deézsi Tibor 
Pusztai Csaba 
Paska Zoltán 
Rappi Gabriella 
Jógáné Szabados Henrietta 
Hanzik Ágnes 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Ajelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. (A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom képviselői helye az ülés elején Farkas Gábor eskütételéig betöltetlen 
volt.) 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy Tokody Marcell Gergely a Jobbik Magyarországért Mozgalom eddigi kőbányai 

önkormányzati képviselője lemondott a mandátumáról, mivel az Országgyűlés Hivatalánál 
fog munkát végezni a jövőben, és az az állása összeférhetetlen a képviselői megbízatásával. 
Tokody Marcell Gergely levelét a szerveren mindenki elolvashatja. A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom értesítette a Helyi Választási Bizottságat arról, hogy a jövőben 
Farkas Gábor tölti be a párt képviseletét a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületében. A 
mandátumot a Helyi Választási Bizottság igazolta. Megkéri Farkas Gábor urat, hogy mondja 
utána az eskü szövegét: 

"Én Farkas Gábor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Az 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kőbánya fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a Magyar Nemzet javára 
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen." 

Kéri, hogy Farkas Gábor úr írja alá az esküokmányát, valamint jelentkezzen be a 
szavazógépbe. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 

• Köszönti Hódosi Andreát, a Szent László Általános Iskola testnevelő tanárát, aki az 
"Év testnevelőj e" címet nyerte el. Gratulál a címhez, további eredményes pályát kíván. 
l A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet./ 

• Áprilisban kétszer is Kőbányára figyelt az ország, a világ. Egyrészt az Árkád 
Bevásárlóközpont bövítése lezárult, másrészt egy alapkő letételre is sor került a Bosch 
Kutató-, Fejlesztő Központjának Gyömrői úti telephelyén. Az l. ütem építkezése 
lassan lezárul, elfoglalják az épületet a mérnökök, és elindult a Il. ütem építkezése. 
Mindkét rendezvényen jelen volt Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter úr és dr. 
Cséfalvay Zoltán államtitkár úr is. 2016-ban végleg lezárul a Bosch telephely 
fejlesztése. A jelen tervek szerint 1400 mérnök fog dolgozni a Gyömrői úton, 
többségében, mintegy 90%-ban magyar mérnököket kívánnak alkalmazni. 
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• Az elmúlt napokban együttműködési megállapodást kötött Mészáros László 
dandártábornok úrral a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokávaL A megállapodás 
arra vonatkozik, hogy a fogva tartottak, amikor csak tehetik a köz javára dolgozzanak, 
így már a Föld Napjára szervezett takarítási megmozdulásban is részt vesznek. Főként 
azon erdős területeket takarítják, ahová diákokat nem tudnak szervezni, de már azt is 
í g érték, hogy az egyik kerületi intézmény festésében is részt vesznek. Ú gy v éli, hogy 
ez nagyon hasznos megállapodás és hozzájárul ahhoz, hogy a fogva tartottak vissza 
tudjanak majd illeszkednia büntetés letöltése után a társadalomba. 

• A Danone Kft. székhelyén sajtótájékoztatón vettek részt. Tavaly a Danone Kft. és a 
Kőbányai Önkormányzat közös projektet indított "Tegyünk együtt a gyermekekért", 
amely érinti az általános iskolák ötödik osztályos tanulóit. Amellett, hogy az 
egészséges életmód népszerűsítése zajlik majd hónapokon keresztül, sor fog kerülni 
gyárlátogatásra, illetve osztályfőnöki órák megtartására. Ma már nemcsak Kőbányára 
szervezi a Danone ezt a programot, hanem Debrecenbe és Szegedre is eljut. 

• Gratulál, és köszönetet mond a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatójának, Joós Tamás úrnak. Azt gondolja, hogy a Magyar Költészet Napja 
alkalmából április ll-én szervezett sok száz diákot megmozgató kavalkád, valóban 
közel viszi a költészetet a gyerekekhez, rendhagyó eszközöket alkalmazva. Ismét 
sikerült a Kulturális Központ csapatának egy olyan rendezvényt szervezni, amikor 
tényleg figyelt rájuk a világ. 

• Lenyűgöző volt az az előadás is, amelyet dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója tartottKőrösi Csoma Sándor emlékére a Kulturális Központban, 
majd ezt követte egy koszorúzás, megemlékezés a sétányon, ahol már a helytörténet is 
felvonult, hiszen Kőbánya múltjából különböző képek bemutatására került sor. 

• Felhívja a figyelmet, hogy Szabóné Gerzson Sarolta képviselőasszony fotóiból 
kiállítás nyílt a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ galériájában, 
amely május 4-éig megtekinthető. 

• Idén is megrendezésre került közel kétszáz kőbányai kerékpáros részvételével az 
isaszegi kerékpáros emléktúra. Ebben a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda 
volt a főszervező, természetesen a munkájukat kiegészítette a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft. Köszönik a 
biztosítást végző WOLF Polgárőrség, illetve a BRFK személyi állományának is a 
közreműködését. 

• Lakossági Fórumot tartottak a napokban- sajnos nem voltak túl sokan- a Kada utcai 
tornacsarnok építése kapcsán. Azt gondolja, hogy olyan sportcsarnokot tudnak majd 
avatni egy év múlva, amelyre mindannyian büszkék lehetnek. 

• A Fővárosi Önkormányzattal közös beruházásban megépített Újköztemető előtti 
körforgalmi csomópont "Építészeti Nívódíjat" nyert. Az átadásra az eredeti tervek 
szerint a mai napon került volna sor Mosonmagyaróváron, amin nem tudnak részt 
venni. Sor fog kerülni valamikor Budapesten a nívódíj átvételére. Gratulál 
mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Igen jelentős szerepet vállalt ebben 
Mozsár Ágnes főépítész asszony, gratulál hozzá, köszöni a munkát. 

• Ismét majálist rendeznek - a halászlé főzés jegyében - az Óhegy parkban, májusfát is 
állítanak, nagyon színvonalas programot szervezett a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ Bíztat mindenkit, hogy május l-jén töltse a napját az Óhegy 
parkban. 

• Április 20-án (szombat) 9 órakor indul a kerülettakarítási, hulladékgyűjtési akció, több 
helyszínen (a városszéli telepen, a Mélytó környékén, a Városközpontban, a 
Veszprémi utca, Halom utca környékén). Bíztatja képvise>lőtársait, hogy másokkal 
együtt ebben az akcióban vegyenek részt. 
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• Április 22-én az intézmények környezetének a megtisztítására kerül sor a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Kft. meglepetéssel készül a résztvevők számára. 

Bejelenti, hogy előterjesztőként visszavonta a meghívóban 56-os sorszámon szerepelő "Az 
Aszfaltbeton Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése" tárgyú előterjesztést. 
Bizottsági döntések alapján számos módosító javaslat került a szerverre az elmúlt napokban. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy különös eljárásrendben - bizottsági tárgyalás nélkül -
tárgyaljon meg három napirendi pontot: 
l. a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról, 
2. a Népjólét Bizottságnak a LÉLEK-program keretében lakásbérbeadásról hozott 

felfüggesztett döntéseiről, : 
3. a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságában történő változásról. 

Javasolja, hogy a meghívóban 54-es sorszámon szereplő "A 2013. évi kitüntetések 
adományozása" tárgyú előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület. 
Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) A frakcióvezetői értekezleten értesült arról, hogy 
"kitört" a törvényességi láz a kerületben, erre való tekintettel nem tudja mérlegelni, amikor 
törvénytelenül, hat-nyolc órával a képviselő-testületi ülés előtt terjesztenek be 
előterjesztéseket Sérül a joga arra, hogy megfelelőerr felkészülve, átlátva az anyagot Kőbánya 
érdekeinek megfelelően, az Alkotmányban biztosított jogához hűen a lehető legpontosabban, 
és lehető legjobb döntést hozza meg. Kéri, hogy Polgármester úr által ismertetett, különös 
eljárásrendben tárgyalandó előterjesztéseket az előterjesztő vonja v\ssza a törvényességre való 
tekintettel. 

Révész Máriusz: Javasolja, hogy a prémiumfeladatok meghatározása tárgyú előterjesztéseket 
-több napirendi pontot érint- halasszák a májusi képviselő-testületi ülésre. Úgy gondolja, 
hogy indokolt a javadalmazási szabályzatokat is végiggondolni. Javasolja, ha a "White Sharks 
Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról" szóló előterjesztést napirendre veszi a 
Képviselő-testület, akkor vegyék előre, mivel a Club elnöke jelen van. Bejelenti, hogy ezt a 
napirendi pontot tárgyalta a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Alpolgármester úr szóban 
ismertette a megállapodás lényegét. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy felveszi napirendjére 61-es 
sorszámmal "a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról" tárgyú 
előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
4 tartózkodással felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztést: 

[13812013. (IV. 18.)} 
61. A White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosítása (306. számú 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy felveszi napirendjére 62-es 
sorszámmal "a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságában történő 

változásról" tárgyú előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
3 tartózkodással felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztést: 

[139/2013. (IV. 18.)] 
62. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságában történő változás 

(307. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy felveszi napirendjére 63-as 
sorszámmal "a Népjóléti Bizottságnak a LÉLEK-program keretében lakásbérbeadásról hozott 
felfüggesztett döntéseiről" tárgyú előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
3 tartózkodással felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztést: 
[139/2013. (IV. 18.)] 

62. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságában történő változás 
(307. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Javaslat hangzott el, hogy a meghívóban 12-es és 17-es sorszámon szereplő 
előterjesztéseket ne most, hanem a májusi testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, 
szavazzanak a napirendről történő levételre. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 3 
ellenszavazattal, l tartózkodással leveszi tervezett napirendjéről az alábbi tárgyú és számú 
előterjesztéseket azzal, hogy a májusi ülésén tárgyalja azokat: [14112013. (IV. 18.)] 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározása (263. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve és az 
ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása (284. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy "a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás 
módosításáról" szóló előterjesztést első napirendi pontként, "a 2013. évi kitüntetések 
adományozása" tárgyú előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
2 tartózkodással első napirendi pontként tárgyalja a pótfelvétellel felvett 61. sorszámmal 
jelzett előterjesztést, utolsó napirendi pontként pedig a meghívóban 54. sorszámmal jelzett 
tervezett napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. [14212013. (IV. 18.)} 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására a már 
elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
2 tartózkodással az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el: [14312013. (IV. 18.)} 
l. A White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosítása (306. számú 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (250. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról (303. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója (232. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
második módosítása (254. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítása (231. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendsze{ létesítéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (279. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között kötendő megállapodás, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2008. december 
16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
(253. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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9. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. évben 
nyújtottbérletidíj-és albérletidíj-hozzájárulás (259. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolója (300. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. évi Éves 
Működési J elentése (3 O l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. évi beszámolójának 
elfogadása (255. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

13. A "KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001" azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt támogatási 
szerződésének módosítása (270. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosítószámú projekt megvalósítása részeként a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. "mérnöki, szakértői" és műszaki ellenőri feladatokkal 
történő megbízása (266. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolója (283. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi 
beszámolója (264. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása (282. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződésének módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása (281. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása (299. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása (267. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői 
2012. évi prémiumfeladatainak teljesülése (273. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 
alaphoz történt támogatási igény benyújtása (285. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építéséhez szükséges 
megállapodás megkötése (304. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása című pályázaton történő 
részvétel az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályai tárgyban megjelent 8/2013. (Ill. 29.) BM rendelet 
kapcsán (293. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló (220. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

26. A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó átfogó értékelés (235. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

27. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
szóló szabályzat jóváhagyása (240. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. ev1 normatíva
elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata (241. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Törekvés Sportegyesület támogatásának növelése (252. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatása (245. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás (246. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

32. A civil szervezetek és a kőbányai sportegyesületek 2013. évi támogatásáról szóló 
pályázati kiírás (247. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

33. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2012. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló (268. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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34. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (272. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

35. A Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Terve (243. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

36. A 2013. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való 
részvétel (239. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgáJ;mester 

37. A "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" akció (237. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

38. Az Európai Mobilitási hét - Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 

csatlakozás (238. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

39. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezése 
(248. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

40. Előzetes hozzájárulás a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlaura történő jelzálogjog bejegyzéshez (244. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

41. A Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosítása (274. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

42. Csák Gyöngyi Mágnesvihar című versgyűjteménye kiadásának támogatása (234. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

43. Gion Nándor író részére emléktábla állítása (233. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

44. A Szent László Kórus támogatása a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítványán keresztül (256. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

45. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint 
a pályázatok aktuális állása (251. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

46. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-V. havi várható 
likviditási helyzete (260. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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47. A 2013. évi idősek üdültetéséről szóló pályázat elbírálása (305 .. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

48. Az önkormányzati lakások elidegenítésre történő kijelölése (297. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

49. Budapest X. kerület, Kápolna u. 13. szám alatti ingatlan elidegenítése (262. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

50. Budapest X. kerület, Állomás u. 15. szám alatti ingatlan elidegenítése (261. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

51. Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci bérbeadása (287. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

52. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 
tevékenységéről szóló tájékoztató (265. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

53. A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (275. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

54. A Habkorona Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (257. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

55. A Freneh-Power Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(294. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

56. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (258. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

57. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (219. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

58. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságában történő változás (307. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

59. A Népjóléti Bizottságnak a LÉLEK-program keretében lakásbérbeadásról hozott 
felfüggesztett döntései (308. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

60. A 2013. évi kitüntetések adományozása (249. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri a tulajdonosi jogokat gyakorló Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a képviselő
testületi ülés szünetében rendkívüli bizottsági ülést hívjon össze, ugyanis értesültek arról, 
hogy az egyik társasház nem járult hozzá, hogy az Üllői úton telepítendő térfigyelő
kamerarendszer a társasház épületén kerüljön elhelyezésre, ezért önkormányzati közterületen 
helyezik el a kamerarendszert, ehhez szükséges megadni a tulajdonosi hozzájárulást. Az 
előterjesztés készül, április 30-áig kell befejezni a kivitelezést a közbeszerzési eljárás 
értelmében. 

Somlyódy Csaba: Kéri, hogy Jegyző úr nyilatkozzon arról, hogy a törvényeknek megfelel-e, 
hogy a képviselő-testületi ülés időtartama alatt, ezzel párhuzamosan bizottsági ülés is zajlik? 

Elnök: V életlen ül sem gondolta, hogy párhuzamosan tartsanak bizottsági ülést, a szünetben 
kérte megtartani. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem zárja ki semmi, nincs ilyen szabály sem a törvényben, sem a 
rendeletükben, mármint az SZMSZ-ben. (szó szerint rögzítve) 

Somlyódy Csaba: Kéri, hogy Jegyző úr válaszát a jegyzőkönyvben szó szerint rögzítsék, 
mert a későbbiekben szeretné ezt a választ felhasználni. 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Kérdezi, hogy ilyenkor hovászámít bele a jelenlétük a 
százalékos kimutatásban, mert az Önkormányzat nagyon szívesen közre adja, hogy ki, mikor, 
hol vett részt, és egyszerre két helyen nem tudnak részt venni. Lehetséges-e Jegyző úr 
elmondása alapján, mivel ez lehetséges, akkor két helyen lesz? 

Elnök: Sajnos ezt a kérdést nem értik. 

l. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

144/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról 
(ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) 

ll 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
és a White Sharks Hockey Club között a 344/2012. (VII. 5.) és a 431/2012. (X. 18.) KÖKT 
határozat alapján kötött megállapodást módosítja a határozat l. melléklete szerinti 
tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civi Csoport vezetője 

(A megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

felelős 

Elnök: Támogatta a Képviselő-testület, hogy mód nyíljon arra, hogy május l-jétől nem kevés 
fiatal használni tudja az Ihász utcai sporttelep görkorcsolyapályáját Köszöni mindazoknak, 
akik ezt lehetövé tették, így sok fiatal tud sportolni ezen az új helyszínen is. Jó munkát kíván 
Elnök úrnak. 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A könyvvizsgálói véleményt mindenki megkapta. Előterjesztőként nem kívánja 
szóban kiegészíteni az előterjesztést. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak 
a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (ll igen 
szavazattal, 5 tartózkodással) - az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A könyvvizsgálói véleményt mindenki megkapta. Előterjesztőként nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
j avaslatra. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (ll igen, 2 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. ev1 költségvetési 
beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Megköszöni mindenki munkáját, aki részt vett a beszámoló összeállításában. Idén 
különösen nagy kihívás volt mindez, hiszen az új rendszerben történő számvitel komoly 
pluszfeladatokat jelentett minden ezen a területen dolgozó számára. Külön megköszöni 
minden gazdálkodásban közreműködőnek, hogy sikerült egy igen stabil gazdálkodású évet 
zárni. Igen elcsodálkozik azon, hogy erre lehet nem szavazatot is adni. V élhetően kevés olyan 
önkormányzati gazdálkodást lehet bemutatni Magyarországon ma, amely ilyen eredménnyel 
zár egy évet. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, hogy volt módosító javaslata. 

A Népjóléti Bizottság módosító javaslata: 
A határozattervezet első mondata az alábbiak szerint módosuljon: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete számára a törvényi 
és a információs hiányosságak nem teszik lehetővé a 2014. évi költségvetési koncepció 
elkészítését, így helyette a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés-készítésének további 
munkálatait az alábbiak szerint határozza meg. 

(232/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 232/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a módosító javaslatra. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, l O 
ellenszavazattal, l tartózkodással a 232/1. módosító javaslatot nem fogadja el. [145/2013. 
(IV. 18.)} 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti döntési javaslatra. 
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146/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetés
készítésének további munkálatairól 
(ll igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetés-készítésének további munkálatait az alábbiak szerint határozza meg. 

1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozat elfogadása. 
2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdákadásának átmeneti szabályozásáról 

szóló rendelet megalkotása. 
3.) A 2014. évi költségvetési tervjavaslat tervező tábláinak átadása valamenyi 

költségvetési szervnek és gazdasági társaságnak. 
4.) A 2014. ev1 költségvetési tervjavaslat tervegyeztetésének lefolytatása, a 

rendelettervezet összeállítása. 
5.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése. 
6.) A Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa véleményének rögzítése a 

2014. évi költségvetés tervezetérőL 
7.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása. 

Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. 
nap 

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet második módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (12 igen, l 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja az 
önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

6. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kérdezi Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést? Megadja a 
szót Jegyző úrnak. 

Dr. Szabó Krisztián: Az előző ülésen is módosították ezt a rendeletet, nem arról van szó, 
hogy valamit kifelejtettek volna, hanem a fogorvosi praxisokkal kapcsolatban további 
egyeztetéseket kellett lefolytatni, ezért csúszott későbbre a módosítás, viszont a praxisok 
üzemeltethetősége érdekében a korábbi döntés meghozatala szükséges volt, így teljes a 
rendelet által alkotott rendszer. 

Elnök: Ezen a területen is a rendeletalkotás nem kis munkát jelent, hiszen rengeteg adatot 
kell feldolgozni, hogy a körzeteket jól meg tudják határozni. Hozzászólásra nincs jelentkezés, 
kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (15 igen, l 
ellenszavazattal) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra. 

147/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
gyermekfogorvosi körzet megszüntetéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096505-ös 
szám ú gyermekfogorvosi körzetet 2013. június l-jei hatállyal megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

148/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó gyermekfogorvosokkal 
kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet 2013. április 18-án elfogadott módosításával érintett 
gyermekfogorvosoknak az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az 
Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződését a rendeletben foglaltak szerint módosítsa. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

15 



149/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
gyermekfogorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő 300096506-os számú gyermekfogorvosi körzet fogorvosi 
feladatainak vállalkozási formában történő ellátására - az l. melléklet szerinti tartalommal -
pályázatot ír ki. 
Határidő: 

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

(A pályázati felhivás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

7. napirendi pont: 
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó 

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

Elnök: Ezt a támogatást nagyon várják a kőbányai lakóközösségek. Úgy ítélik meg, hogy a 
közbiztonság rendszerében, amennyiben az adott társasházak kapualjai, liftek előterei 

megfigyelhetőek lesznek, akkor hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosabbá váljon a 
kerület. Társadalmi egyeztetést is folytattak oly módon, hogy az önkormányzat honlapján 
közzétették a rendelettervezetet, és meghívta nagyobb társasházak közös képviseletét 
egyeztetésére. Az elhangzott javaslatokat is beépítették a rendelettervezetbe, illetve a 
pályázati kiírás ba. Reményeik szerint jó rendszerben keresztülvihető támogatást találtak. 

Somlyódy Csaba: Jelzi, hogy az olyan előterjesztéseket, amelyek a törvényességnek 
megfelelnek, megfelelően vannak előkészítve, nem hebehurgya módon, kapkodva, utolsó 
pillanatban, határidő után beterjesztve, és a kerület javát is szolgálja, természetesen a 
frakciójuk meg fogja szavazni. 

Elnök: Visszautasítja, hogy hebehurgya módon és nem előkészítve kerültek anyagok a 
Képviselő-testület elé. Három olyan előterjesztést fognak ma tárgyalni, amely nem került 
korábban megküldésre a Képviselő-testület tagjai számára. Az egyik Tokody képviselő úr 
lemondása miatt megüresedő bizottsági hely betöltése, véleménye szerint ez különösebb 
előkészítés nélkül tárgyalható. A másik egy öltözőhasználat, ami eddig is élt, csak a téli 
időszakban. Azt, hogy most május l-jétől nyáron is tovább használhassák, azt gondolja, hogy 
nem olyan eget rengető kérdés, amit ne lehetne tárgyalni. A harmadik pedig bizottsági döntés 
felülvizsgálata, amely a jogszabályoknak megfelelően történt. Az összes többi anyag 
határidőben került előterjesztésre. A rendelettel kapcsolatban tud ügyrendi kérdésben szót 
adni. 

16 



Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Megkérdezi, hogy a rendelethez kapcsolódott 
Polgármester úr hozzászólása, vagy Polgármester úrnak külön lehet szólni, neki nem. 

Elnök: Az elnöknek külön lehet szólni az SZMSZ értelmében bármikor, bármiről. 

Somlyódy Csaba: Kommentálhatja is a dolgokat, a képviselő nem. 

Elnök: Ez az elnök jogköre, javaslom, Képviselő úr olvassa el az SZMSZ-t. (szó szerint 
rögzítve) 

Somlyódy Csaba: Ezt is kéri szó szerint rögzíteni, hogy a megfelelő beadványban ezt majd 
idézni tudja, hogy a törvényességnek megfelelően üzemeljenek 

Radványi Gábor: Örül, hogy az ellenzéki képviselő csak ügyrendi kérdésekben tud kritikai 
észrevételeket tenni, ez azt jelenti, hogy a tartalmi részekkel maximálisan egyetért. Köszöni a 
kritikai észrevételeket 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (16 igen, 
egyhangú szavazattal)- az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a lakóközösségek 
részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

150/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó 
pályázati kiírásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 
Határidő: 2013. április 30. · ... 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a J egyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezető j e 
(A pályázati kiírás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr

főkapitányság között kötendő megállapodás, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2008. december 

16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet l. mellékletét 
képező megállapodás II. 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"2. A Kedvezményezett [kiemelt figyelmet fordít] vállalja a közterületen történő 
járőrtevékenység gyakoriságának [növelésére] növelését, különös tekintettel a Városközpont, 
az Újhegy sétány, az Árkád Bevásárlóközpont és környéke, a Cédrus Piac és környéke 
területe ire." 

(253/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 253/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Köszönti dr. Gyetvai Tibor, kapitány urat. 

Dr. Gyetvai Tibor: Jelzi, hogy maga a szerződéstervezet még a BRFK Jogi- és Koordinációs 
Osztályát nem járta meg, az ő véleményük ezzel kapcsolatban nem ismert. A bizottsági ülésen 
elmondta, hogy a bruttó 2,5 millió forint gyakorlatilag mennyi járőrszolgálat tevékenységére 
vehető igénybe. Ezeket az igénybevételeket kiemeit események, rendezvények és prograrnak 
biztosítására tudják csak igénybe venni. Bejelenti, hogy Országos Rendőrfőkapitány úr 
döntése értelmében az idei első évet befejezett Rendőr Szakközépiskolások teljes egészében a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába fognak kinevezésr~ kerülni. A jelenleg üres 
létszámkeretük teljes egészében feltöltődik. Intézkedési jogosultságuk nem lesz, jövő ilyenkor 
vállnak teljes értékű rendőrré. 

Elnök: Amit Rendőrkapitány úr mondott az azt is jelenti, hogy még egyszer kell tárgyalni a 
szerződést a Képviselő-testületnek, amennyiben a BRFK módosítást javasol. Kérdezi dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő urat, fenntartja-e a javaslatát? 

Dr. C sicsay Claudius Iván: Fenntartja a javaslatát. 
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Elnök: Rendőrkapitány úr által elmondottakra tekintettel javasolja, hogy hagyják az eredeti 
szöveget a szerződéstervezetben. Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő 
módosító javaslatára. 

Dr. Szabó Krisztián: Módosító javaslata: a határozat 2. pontja úgy szólna, hogy a Képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződésnek az első melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. Egyben felhatalmazza a polgármestert a BRFK-val 
történő egyeztetés nyomán a szerződéstervezet pontosítására. 

Elnök: Ez azt jelentené, hogy olyan mandátumot kapna a polgármester, hogy eltérő 
tartalommal is aláírhatja a szerződést, ha a BRFK nem fogadná el a javaslatukat A 
Képviselő-testületnek mérlegelni kell, hogy ezt a mandátumot megadja-e vagy sem. Nyilván 
olyan érdemi módosítást, amely ettől gyökeresen eltérne, azt nem tud elfogadni, apró, 
pontosító javaslatokat a BRFK megfogalmazhat, ami elfogadható. Előterjesztőként Jegyző úr 
javaslatát támogatja, mert a szerződések BRFK-n történő egyeztetése nem kétnapos szokott 
lenni, hanem sokszor oda-visszaküldenek egy szerződéstervezetet. Annak érdekében, hogy 
minél hamarabb tudják a szerződés alapján a munkát végezni, viszont lehet, hogy a nyári 
időszakrajutnak oda, hogy alá tudják írni, ezt a mandátumot Jegyző úr javaslata alapján 
kérn é. 

Tóth Balázs: Kéri, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy megadja a Polgármester úrnak a 
felhatalmazást, akkor a Képviselő-testület tagjai kapjanak majd az elfogadott szerződésről egy 
elektronikus példányt. 

Elnök: Közzétételre kerül. 

Tóth Balázs: Akkor egy figyelemfelhívást kér. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő 
módosító javaslatára, vagyis a szerződés 8. pontjában a kiemeit figyelmet fordít szövegrész 
helyett a vállaljaszó szerepeljen. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 6 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 253/1. módosító javaslatot. [151/2013. 
(IV. 18.)} 

Elnök: Kéri, szavazzanak Jegyző úr módosító javaslatára. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 2. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
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"2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti [szerződés] 
szerződéstervezetnek a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal történő egyeztetést követő 

pontosítására, és ezt követően a szerződés aláírására. 
(253/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 253/2. módosító javaslatot, azonban dr. Csicsay Claudius 
Iván az SZMSZ 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kéri a 253/2. módosító 
javaslatról történő szavazást. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 2 
ellenszavazattal, l tartózkodással elfogadja a 253/2. módosító javaslatot. [15212013. (IV. 
18.)} 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra az elfogadott módosítással együtt. 

153/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között kötendő megállapodásról 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 
támogatás tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti 
szerződéstervezetnek a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal történő egyeztetést követő 

pontosítására, és ezt követően a szerződés aláírására 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 153/2013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

"Megállapodás 

mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a Budapesti Rendőr-főkapitányság (1113 Budapest, Teve u. 4-6., adószáma: 
15720388-2-51) képviseletében Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, 
rendőrfőkapitány mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott), 

között Kőbánya közrendjének, közbiztonságának, közlekedésbiztonságánakjavítása 
érdekében az alábbi feltételek szerint: 

A Támogató a támogatási szerződésben szereplő pénzösszeget azzal a feltétellel biztosítja a 
Támogatott részére, hogy az kizárólag a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a 
továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a megállapodásban meghatározott célok és 
feladatok teljesítésére használható fel. 
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I. 

A Támogató 

l. A Támogató Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletben vissza nem 
térítendő támogatásként 2 500 OOO Ft, azaz kettőrniHió-ötszázezer forintot biztosított a 
kőbányai közrendvédelmi feladatok, ezen belül is a járőrözési feladatok, a szabad idő terhére 
végzett járőrözési feladatok támogatására. A Támogatott a támogatás összegét csak a 
Kedvezményezett részére és a jelen megállapodásban meghatározott célra használhatja fel. 

2. A Támogató az l. pontban meghatározott összeget a jelen megállapodás aláírását és a 
Kedvezményezett 2012. évi munkájáról szóló beszámoló képviselő-testületi elfogadását 
követően 15 napon belülátutalja a Támogatott BRFK MÁK 10023002-01451430-00000000 
számlá j ára. 

3. A Támogató 2014. januári képviselő-testületi ülésére a Támogatott köteles az l. pontban 
biztosított támogatás felhasználásáról tételes elszámolást készíteni. A támogatás fel nem 
használt részét a Támogatott köteles a Támogató részére visszafizetni. 

4. A Támogató jogosult a támogatási összeg felhasználását felfüggeszteni, amennyiben a 
Támogatott a megállapodásban vállalt feladatokat- felhívás ellenére- nem teljesíti. 

5. A Támogató vállalja, hogy a mindenkori költségvetésének tárgyalásakor megvizsgálja 
annak a lehetőségét, hogy a rendelkezésre álló források terhére milyen mértékben tud 
támogatást nyújtani a Támogatott részére. 

6. A Támogató jogosult a Kedvezményezett rendszeres - június és december havi -
tájékoztató jelentésén kívül soron kívül is tájékoztatást kérni a KedvezményezettőL 

7. A Támogató kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában az adóhatóságnál, a 
társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs. 

II. 

A Támogatott 

8. A Kedvezményezett vállalja a közterületen történő járőrtevékenység gyakoriságának 
növelését, különös tekintettel a Városközpont, az Újhegy sétány, az Árkád Bevásárlóközpont 
és környéke, a Cédrus Piac és környéke területeire. 

9. A Kedvezményezett vállalja, hogy az alapfokú oktatást végző intézmények környékén az 
oktatás kezdését megelőző időszakban és a befejezést követő időszakban sűríti a 
járőrtevékenységet a drogprevenció céljából. 

10. A Kedvezményezett vállalja, hogy amikor rendellenes állapotokat, viselkedést tapasztal a 
kerület bármely pontján, jelzéssel él a Támogató Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet 
vezetője felé a további intézkedések megtétele érdekében. Vállalja továbbá, hogy a kiemeit 
ünnepek és rendezvények alkalmával fokozottabb ellenőrzést tart a közterületeken, biztosítja a 
szervezett szabadidős közbiztonsági tevékenységet ezen időszakokban. 
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ll A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató jelzése alapján a közrendzavarás 
megfékezésére gyors, hatékony intézkedéseket tesz és erről soron kívül tájékoztatást ad a 
megtett intézkedésekről. 

12. A Kedvezményezett köteles a Képviselő-testület június és december havi ülésére részletes 
tájékoztatást készíteni a közbiztonsági helyzetről és a végzett járőrtevékenységrőL Indokolt 
esetben a Kedvezményezett szerv vezetője - indokolással ellátott - javaslatot tehet a 
támogatási összeg jutalmazásra történő felhasználására. 

13. A megállapodás l. pontjában meghatározott összeg időarányos felhasználására a 12. 
pontban körülírt beszámoló elfogadását követően kerülhet sor. 

III. 

Záró rendelkezések 

14. A megállapodásból adódó konkrét feladatok koordinálását, a végrehajtás előkészítését a 
Kedvezményezett szerv vezetője, a Támogatott részéről az Önkormányzat aljegyzője végzi. 

15. A jelen megállapodás a Felek egyetértésével módosítható. 

16. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek megállapodnak abban, 
hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztetés útján 
kívánják megoldani. 

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2013. április" " 

Kovács Róbert polgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Támogató 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
csoportvezető 

Budapest, 2013. április " 

Szakmai és jogi szignáló: 

" 

dr. Szabó Krisztián dr. Boldog Krisztina 
jegyző jogtanácsos 

Budapest, 2013. április " " 

Budapest, 2013. április " " 

dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 
rendőrségi tanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
Támogatott 

pénzügyi szempontból ellenjegyzem 

Budapest, 2013. április" " 

jogi szempontból ellenjegyzem 

Budapest, 2013. április " " 
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154/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 
2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A támogatási szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

9. napirendi pont: 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. évben 

nyújtott bérletidíj- és albérletidíj-hozzájárulás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az elmúlt évek jól bevált gyakorlata volt, hogy a kerületben szolgáló rendőröket 
abban, hogy a lakhatásuk biztosított legyen, támogatják. Több mint húszan veszik igénybe ezt 
a lehetőséget a X. kerületi állományból. Ú gy v éli, hogy a gyakorlat fenntartása indokolt a 
jövőben is, ahhoz, hogy biztosítani lehessen mindig a megfelelő létszámot a kerületben. 

Élő Norbert: Ez nagyon jó intézkedés és abszolút támogatja. 
Szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet l. mellékletét képező pályázati kiírás 
második bekezdésében lévő (5 068 eFt] összeg l 371 eFt összegre módosuljon, annak 
érdekében, hogy 19 fő helyett 22 fő részére legyen biztosítható a támogatás. 

(259/1. módosító javaslat) 

Elnök: Javasolja, hogy maradjon az eredeti szám, és a keretösszeget használják fel. Honnan 
biztosítaná Képviselő úr a többletforrást? 

Élő Norbert: A tartalékkeret terhére. 

Elnök: Melyik tartalékkeret terhére? 

Élő Norbert: A költségvetési tartalékkeret terhére. 
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Elnök: Melyik költségvetési tartalékkeret terhére? 

Élő Norbert: Szabadon választott. (mikrofon nélküli felszólalás) 

Elnök: Ilyen nincs. 

Élő Norbert: Akkor mondja meg a Pénzügyi Iroda, hogy honnan lehet az összeget 
biztosítani. (mikrofon nélküli felszólalás) 

Elnök: Jelzi, hogy a Képviselő-testület működési célú tartaléka 27 millió forint, ennyi pénze 
van a Képviselő-testületnek április hónapban erre az évre tartalékban. Javasolja, hogy ezt a 
tartalékösszeget tartsák, azzal együtt, hogy jobb lenne még több rendőrt látni és támogatni. 

Dr. Gyervai Tibor: Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy támogatja a rendőrök albérleti 
hozzájárulását. Ez az állomány alapvetőerr a Rendészeti Osztály állományából kerül ki, tehát a 
legkisebb fizetési osztály, legkisebb fizetési fokozatában lévő kollégák, és amennyiben az ő 
kérésük nem merítik ki a keretet, akkor magasabb fizetési fokozatban, illetve családi állapotot 
figyelembe véve döntenek arról, hogy kit javasolnak 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő javaslatára, vagyis a Képviselő-testület 
emelje meg a keretet- l 371 OOOFt-az általános működési tartalékkeretbőL 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, l 
ellenszavazattal, 12 tartózkodással nem fogadja el a 259/1. módosító javaslatot. [15512013. 
(IV. 18.)} 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet l. pontjában szereplő 
pályázati kiírásból az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
"A pályázaton elnyert támogatás az önkormányzat és a pályázó között megkötött szerződés 
alapján havonta, folyamatosan 2014. május 15. napjáig kerül folyósításra." 

(259/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 259/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra, a 259/2. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

156/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. évben 
nyújtott lakbér-hozzájárulásról 
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(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő.:.testülete pályázatot ír ki a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. június hónaptól 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtásáról az l. melléklet szerint. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Jogi Csoport 

l. melléklet a 156/2013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

"Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Pályázati kiírás 

A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2013. évben 
bérletidíj-, albérletidíj-hozzájárulás nyújtására 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt 
években jelentős mértékben támogatta a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos 
állományát. Ennek egyik formája a rendőri állomány lakásgondjának enyhítése érdekében a 
lakásbérleti- és albérletidíj-hozzájárulás nyújtása volt. 
A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hosszú idő óta jelentős mértékű létszámhiánnyal küzd. 
Ezen létszámhiány jellemzően a járőri, az utcán szalgálatot teljesítő egyenruhás állomány 
területén a legnagyobb. A rendőri állomány egy része lakásgondokkal küzd, ezért alakult ki a 
támogatás egyik formájaként a rendőri hivatásos állomány részére a bérletidíj-, albérletidíj
hozzájárulás nyújtása. 

A Képviselő-testület a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló önkormányzati 
rendeletben 5 068 eFt-ot biztosított a rendőrállomány lakhatásának támogatására. 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... /2013. (. .. .) 
határozatával döntött a pályázat kiírásáról. 

A Képviselő-testület pályázatot ír ki a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos 
állománya részére 2013. évben bérletidíj-, albérletidíj-hozzájárulás nyújtására 

A pályázatok odaítélésről a Képviselő-testület dönt. 

A pályázaton indulhat: A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó 
hivatásos állomány tagja. 

A pályázat benyújtásának helye: BRFK X kerületi Rendőrkapitányság Hivatala 

A pályázat benyújtásának módja: Írásban, zárt borítékban, személye sen. 

A beérkezésének határideje: 2013. április 26. 10 óra 
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A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
a pályázó neve, rendfokozata, beosztása 
a pályázó születési helye, ideje, lakcime, anyja neve 
a pályázó családi körülményei (családi állapota, gyermekek) 
a pályázó X kerületi Rendőrkapitányság állományába kerülésének időpontj a, 
a pályázó bankszámlaszáma, adóazonosító jele, 
a bérlet, albérlet cime, a bérleti, albérleti dij összege, a rezsi költség összege 
a pályázat indokolása 
a pályázó aláírása 

A pályázathoz csatolni kell: 
- a X kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozás igazolását 

az érvényes lakásbérleti, albérleti szerződést eredetiben vagy a kö'!jegyző által 
hitelesített másolatát 
a Rendőrkapitányság vezetőjének írásos javaslatát 

A elbírálásánál előnyt élvez: 
- a közterületi közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás 

a tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoport 
az időben frissebb "állományba kerülés" 
a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet 

Pályázaton elnyerhető támogatás összege: bruttó 30 OOO Ft, azaz harmincezer forintihónap/fő 

A pályázaton elnyert támogatás az önkormányzat és a pályázó közölt megkötött szerződés 
alapján havonta, folyamatosan 2014. május 15. napjáig kerül folyósításra, addig, amíg az 
érintett a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság állományában teljesít szolgálatot. 

A pályázaton elnyert támogatás folyósításának megszüntetését a rendőrkapitányság vezetője 
írásban bármikor kezdeményezheti, a kiíró köteles elbíráZni és jogosult a támogatást 
megszüntetni. 
A kötelezően előírt tartalmi követelmények hiánya a pályázó pályázatból - hiánypótlás nélkül 
- történő kizárását vonja maga után. 
A nyertes pályázókat a polgármester a jegyző útján írásban értesíti. A nyertes pályázók a 
megítélt támogatást havonta, minden hónap 15. napjáig banki átutalás útján kapják meg, a 
támogatást terhelő költségek levonását követően. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók közölt az elbírálásnál szabadon döntsön, 
a pályázat elbírálása során indokolás nélkül hirdessen eredményt. 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

l O. napirendi pont: 

Kovács Róbert 
polgármester" 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Az előterjesztő betegség miatt nincs jelen. Kérdezi Vezérigazgató urat, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni. Nem kíván. 

Élő Norbert: Azt kell mondja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. egyre jobban működik, 
ezért Vezérigazgató úr mindent megtesz. Másrészt nem látja a koncepciót, hogy hová fognak 
eljutni, végre mennek-e előre, lesz-e olyan bevételük, amely hosszú távon is működteti a 
kerület vagyonát. Vezérigazgató úrnak sok jó javaslata van, kéri Polgármester urat, hogy a 
javaslatok közül fogadjanak meg sok mindent és kerüljön a Képviselő-testület elé. A 
lakásgazdálkodási koncepció is két év után elkészült, ami nagyon jó dolog. Talán a ciklus 
végére eljutnak odáig, hogy valamit el fog fogadni a Képviselő-testület. Gondot okoz 
számára, hogy a 30 millió forint nyereség, ami lecsökken a KŐBETA miatt 8 millió forintra, 
ez abból is adódik, hogy a saját tulajdonú Gergely hányájukat évente 70 millió forintért bérlik. 
Ha nem bérelnék a Gergely bányát, akkor mínusz lenne a vagyonkezelői tevékenység. 
Nagyon nagy baj, hogy főként az Önkormányzatból él a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., ezen 
változtatui kell majd. Javasolja, hogy Polgármester úr fordítsan nagyobb figyelmet arra, hogy 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. koncepciója kidolgozásra kerülhessen, és olyan feladatokat 
adjanak Vezérigazgató úrnak, ami azt teszi lehetővé, hogy húszéves távlatban a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. tényleg bevétel termelő cége lehessen az Önkormányzatnak 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

157/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek, a Kőbányai Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága által ellenőrzött 
2012. évi mérlegbeszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói' jelentését az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadj a. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
(A beszámoló szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

ll. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. évi Éves 

Működési Jelentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nincs jelen, Vezérigazgató úr nem kívánja kiegészíteni az írásos 
anyagot, hozzászólásra sincs jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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158/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi Éves Működési Jelentésének elfogadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.- közszolgáltatási szerződés szerinti- 2012. éví,Éves Működési Jelentését 
annak mellékleteivel, az abban foglaltak szerint elfogadja. 
Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. évi beszámolójának 

elfogadása 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki. 

Módosító javaslata: Az előterjesztés az alábbi döntési javaslattal egészül ki: 
"/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi beszámolóját elfogadja." 

(255/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 255/1. módosító javaslatot. 

159/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A "KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001" azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' 

lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt támogatási 
szerződésének módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

160/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződésének 

módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint 
támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft, mint közreműk:ödő szervezet] és a Budapest Főváros 
X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (mint a Konzorcium képviseletében eljáró 
kedvezményezett) között 2011. évben a KMOP 5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, 
"Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" megnevezésű projekt 
tárgyában megkötött Támogatási Szerződés és mellékleteinek módosítására, és felhatalmazza 
a Támogatási Szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosítószámú projekt megvalósítása részeként a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. "mérnöki, szakértői" és műszaki ellenőri feladatokkal 

történő megbízása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

161/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosítószámú projekt megvalósítása részeként a 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. "mérnöki, szakértői" és műszaki ellenőri feladatokkal 
történő megbízásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosítószámú projekt megvalósítása részeként a "mérnöki, 
szakértői" és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötendő szerződést az l. melléklet 
szerinti tartalommal j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 
(A szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását le zárj a. 

15. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Hancz Sándor ügyvezető urat és munkatársait, Könyvelő urat és 
Könyvvizsgáló asszonyt. Kérdezi Ügyvezető igazgató urat kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést? Nem kívánja. 

Élő Norbert: A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft ismét jól dolgozott. Ez az 
eredményes működés már hosszú évek óta folytatódik és ez nagyon helyes, viszont a létszám 
továbbra sem növekszik. A 2010. évi 280 főnél, most az átlaglétszám 150 fő, de az állandó 
létszám csak l 00 fő körül van. V él eménye szerint ebben kellene egy kicsit előre lépni, ha ez 
lehetséges. 

Hancz Sándor: A 2010-es év kiugró év volt, de azt látni kell, hogy 2012-ben növeini tudták a 
létszámot 2011-hez képest. A havi átlagos létszámuk- támogatott foglalkoztatás keretében-
129 fő volt, 23 fővel teljesítették túl az eredeti tervet. Soha ilyen sok formában támogatott 
foglalkoztatást nem végeztek. A normál közfoglalkoztatáson kívül foglalkoztattak pályakezdő 
fiatalokat, 25 év alattiakat, 55 év felettieket TÁMOP programban. 

Elnök: Kőbánya az egyetlen fővárosi kerület, amely a közterületeken végzendő feladatát 
szinte kizárólag közcélú foglalkoztatottak bevonásával, vagy más támogatott módon 
megvalósuló munkavégzés bevonásával, munkavégzők alkalmazásával valósít meg, messze 
nagyobb létszámban, mint más fővárosi kerületek, teljesen versenyképes minőségben. 
Ügyvezető igazgató úrnak gratulál a munkájához, illetve tolmácsolja a Képviselő-testület 
köszönetét a munkatársainak is. 

Varga István: Az elmúlt év során több lakossági jelzés érkezett, hogy a panaszaikat nagyon 
gyorsan orvosolták a KŐKERT emberei. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

162/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. -
független könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott- 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját: 
az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 312 427 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 
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7 417 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, 
eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2013. május 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 

2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

163/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi 
beszámolója 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

164/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződésének módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

165/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
a l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

19. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása és 

egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

166/2013. (IV. 18.) KÖKT határozata 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport 
aKÓKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(Az alapító okirat szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

167/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását j óváhagyj a. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a különböző anyagok 
előkészítésében végzett munkát. A Kőbányai Önkormányzat működésében nem emlékszik 
olyan évre, amikor különösebb vita nélkül és egyhangú szavazattal fogadta volna el a 
Képviselő-testület szinte minden előterjesztését a gazdasági társaságoknak. V élhetőerr kellett 
hozzá a pontos munkavégzés. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői 

2012. évi prémiumfeladatainak teljesülése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A Képviselő-testület hasonló időszakában határozott meg feladatokat a három 
önkormányzati cég vezetői számára. A beszámoló elkészült ezen feladatok teljesülésérőL 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

168/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői 
2012. évi prémiumának meghatározásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára a 167/2012. (IV. 19.) KÖKT határozattal kitűzött 
2012. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban a vezérigazgató által készített 
beszámolót - tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul teljesültek -
elfogadja, és engedélyezi a vezérigazgató számára a bruttó 3 OOO eFt összegű prémium 
kifizetését. 
2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője számára a 173/2012. (IV. 19.) KÖKT 
határozattal kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban az ügyvezető 
által készített beszámolót - tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul 
teljesültek- elfogadja, és engedélyezi az ügyvezető számára a bruttó 2 706 300 Ft összegű 
prémium kifizetését. 
3.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője számára a 310/2012. (VI. 21.) KÖKT határozattal 
kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban az ügyvezető által készített 
beszámolót- tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul teljesültek
elfogadja, és engedélyezi az ügyvezető számára a bruttó l 280 eFt összegű prémium 
ki fizetését. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. május 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Szabó László: Köszöni szépen a vezetői társaival együtt a számukra adott jutalmat. 
Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a támogatását, hiszen e nélkül nem tudott volna 
létrejönni. Szeretné a következő évet is legalább ilyen sikeresen végigvinni, és ehhez kéri 
továbbra is a Képviselő-testület segítségét. 

Hancz Sándor: Csatlakozik Szabó László úr által elmondottakhoz, reméli, hogy a Képviselő
testület egyetért azzal, amit a KŐKERT Kft. tevékenységéről gondol, hogy olyan embereket 
foglalkoztatnak, akik sok szempontból rászorultak, a karitatív tevékenység nem áll messze a 
Kft. tevékenységétől. Amit meg tudnak tenni a dolgozóik helyzetének a javítása érdekében azt 
megteszik, az alapító okiratot azzal egészítették ki, hogy adományok továbbítását is tudják 
végezni. Ilyen például, hogy pékségektől kapnak adományt, naponta 2-4 rekesz kenyeret, 
péksüteményt tudnak kiosztani a dolgozóiknak, a Vöröskereszten keresztül reggelit 
biztosítanak a dolgozóknak. Azt hiszi, hogy ehhez a tevékenységükhöz illik az a felajánlás, 
hogy a prémiuma egy részét karitatív tevékenységekre fogja felajánlani. 

Szabó László: Csatlakozik Hancz úr felajánlásához, természetesen a kerületben sok rászoruló 
van, akiken valamilyen módon fognak tudni segíteni a jutalmuk egy részéből. 

22. napirendi pont: 
A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére 

a vis maior alaphoz történt támogatási igény benyújtása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Képviselőtársai értesültek arról, hogy a Sportligetben beszakadás történt, melynek 
körülbelül 2 méter az átmérője, 5-6 méter mélységű, közel200m3 űrtartalmú üreg keletkezett. 
Szeretnének a vis maior alapból támogatást kérni ahhoz, hogy a kárelhárítás megtörténjen. A 
parknak ezt a területét napi 24 órában őrzik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai. 
Természetesen a rendelkezésre álló dokumentumokat folyamatosan kutatják. Ezen a 
szakaszon biztos, hogy fognak még feltáró fúrásokat végezni annak érdekében, hogy 
megállapítsák, hogy meddig terjed az a szakasz, ahol hasonló jelenséggel számolhatnak. Az 
előzetes kutatások azt mutatják - iratanyag áttanulmányozása -, hogy vélhetően azon egyik 
óvóhelynek az ürege került ismét felszínre, mely óvóhely és óvóhelyek működtek a II. 
világháború alatt ezen a területen. A dokumentáció erről rendelkezésre áll. El fogják végezni 
azt a kutatást, amellyel fel fogják tárni, hogy a többi óvóhelynél számíthatnak-e hasonló 
jelenségre. A vis maior alapba most bejelentkeznek, 40 napjuk van arra, hogy módosítsák az 
igényüket, amennyiben ez az összeg nem elegendő a kárelhárításhoz. 
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Somlyódy Csaba: Kőbánya egy olyan hely, hogy amikor az egyik beszakadást 
betömedékelik, utána egy másikhelyen omlás következik be. Az 1861-es nagy beszakadás óta 
a kőbányaiak megpróbáltak ezzel együtt élni, de mégis döbbenetes, mert több ember életét is 
követelte már az idők folyamán. Természetes, hogy a lakosság érzékenyebben reagál erre a 
kérdésre, és sokkal érzékenyebben keresi azokat a híreket, amelyek eligazítják, 
megnyugtatják, hogy mit nem szabad tenni. Kéri Polgármester urat és a területet gondozó 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatóját, mondják el élő adásban, hogy mit tudnak erről 
a dologról, hogy mennyire biztonságos, mire kell vigyázni. Kéri, hogy azoknál a médiáknál, 
amelyeket szponzorál az Önkormányzat, tájékoztassák a lakosságat a lehető legprecízebben és 
a lehető legrövidebb időn belül. 

Elnök: Természetesen a tájékoztatásra sor fog kerülni. Jelzi, hogy erről a beszakadásról nem 
régóta tudnak, az ünnepek után történt. 2004-ben, amikor az Óhegy parkban az a sajnálatos 
eset történt, hogy egy kutyasétáltató meghalt, akkor a Sportliget területét is kutatta egy erre 
felkért szakértőcsapat. Azonban ezt a területet ahol korábban ezek az óvóhelyek megépültek, 
a vizsgálat alól kivonták. Azt, hogy pont ezt a területet 2004-ben miért nem vizsgálták, senki 
nem tudja. 

Szabó László: Ez a terület meglepetés. 1978-1979-ben kelteződött dokumentumokat találtak, 
ahol az akkori Bányászati Fejlesztési Intézet munkatársai nagyon sommásan leírták az egész 
Sportliget területéről, hogy be kellene keríteni. Azok a kutatások, amelyek akkor tervbe 
voltak véve a megítélésük szerint többe kerültek volna, mint egyébként a terület teljes értéke. 
Nagyon helyesen jártak el, hogy nem kerítették be a területet, ugyanis az 50-es évek végén 
kezdődően a kispesti Erőmű pernye zagyát tették ebbe a régen leművelt bányába, közel 
negyven méter vastagságban. A 70-es években ugyan leírták, és meg is kell tenni azokat a 
geofizikai vizsgálatokat, amelyek teljesen biztonságosan lehetővé teszik a teljes terület 
vizsgálatát. Megdöbbentő, és különbözik az egész bánya feltöltésétől az 1944-ben készült 
óvóhelyrendszer, amelynek semmilyen dokumentációja nem lelhető fel. Az óvóhelyrendszer 
nem a bánya területén volt, hanem a rézsűből alámentek annak a résznek, ahol most a 120 kV
os nagyfeszültségű távvezeték van. A 80-as években még lejárható volt ez a rendszer, de 
kirabolták belőle a hozzáférhető dolgokat, illetve kivették a korábbi fabiztosításokat. Az 
elődeik elkövették azt a hibát, hogy amikor beszakadások voltak, nem jelölték be, hogy hol 
voltak ezek, berobbantották őket és feltöltötték. Gyakorlatilag elölről kell kezdeni mindazt a 
vizsgálatot, ami lehetővé teszi, hogy tudják, egyáltalán mi történik itt. Az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet kiemelkedő szakmai tudással, nemzetközileg híres társulat, aki ma 
vizsgálja ezt a területet. Meg kell találniuk azt a geofizikai vizsgálati módszert, amely 
egyáltalán alkalmas a probléma feltárására. Folyamatosan egyezt~tnek. Azt tudják, hogy a 
beszakadás közvetlen környezetében 15,5 méterig van az a zóna, a~ely érintett. Azt is tudják, 
hogy folytatódik az üreg, nem szakadt be teljes körűen, viszont nem tudják, hogy meddig, 
mert a korábbi beszakadásokról nincs információjuk. Nehéz helyzetben vannak, valószínűleg 
szeizmikus tornagráfiai vizsgálatokat kell végezni, az viszont rendkívül drága. Annak a 
meghatározása, hogy milyen kutatási terv lesz, az hétfőn fog kiderülni. Kéri Polgármester 
urat, hogyha hétfőn fél órára el tudnamenni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be, ha kérdést kap 
naprakész információi legyenek. Ott lesz az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
kutatást vezető munkatársa, pontosabb számot fognak tudni mondani, de ez biztosan 
meghaladja megítélése szerint az Önkormányzat nemrég említett 27 millió forintos 
tartalékkeretét Az az út, hogy a vis maior alaphoz fordul az Önkormányzat, helyes út. 
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Somlyódy Csaba: A vis maior keretbe csak bizonyos időpontig lehet bejelentkezni. Kérdezi, 
hogy az említett 40 nap elegendő-e a teljes feltárásra, vagy csak a részeredmények alapján 
tudnak ebben dönteni, és még további költségek is kiderülhetnek? 

Elnök: V ezérigazgató úrral arról egyeztettek, hogy célszerű lenne a vizsgálatokat úgy 
elvégezni, hogy 40 napon belül ismertek legyenek az adatok, hogy a vis maior alaphoz a 
megfelelő igényüket tudják benyújtani. A kapott eredmények fogják mutatni, hogy elég-e a 40 
nap, bíznak benne, hogy elég lesz. Az első lépést megtették, mert jogvesztő határidő van. A 
vis maior alapból még nem is automatikus a részesedés, jó néhány feltételt fognak 
megvizsgálni, hogy egyáltalán hozzáférhet-e az Önkormányzat. Több hozzászólásra 
jelentkezés nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

169/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 
maior alaphoz történő támogatási igény benyújtásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárításához szükséges vis maior támogatás 
igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi: 
"A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

a) a Budapest X. kerület, Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárítás 
káreseményhez kapcsolódóarr nem rendelkezik biztosítással, 
b) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 
c) saját erejéből -részben vagy egészben- a vis maior esemény okozta helyzetet 
nem tudja megoldani, 
d) nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet l. § (4) bekezdésében foglalt kizáró okok alá, 
egyben a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának a rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez 
hozzáj árul, 
e) az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot." 

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

a Hatósági Iroda vezetője 

23. napirendi pont: 
A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építéséhez szükséges 

megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztés tartalmazza az indoklását annak, hogy miért válik szükségessé a 
megállapodás megkötés, ezért szóban nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 
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Élő Norbert: Bejelenti, hogy tartózkodással fog szavazni, mert egyre inkább elharapózik 
Kőbányán is, hogy elindul egy beruházás bizonyos költségkerettel, majd utána fél év, egy év 
múlva visszajön a beruházó és megemelik a keretet Főleg olyan ügyekben, amikor nem 
gondoltak arra, hogy közműfejlesztés is kell egy tornacsarnokhoz. Azt gondolja, hogy ilyen 
alapvető dolgokra ki lehetett volna térni. Kéri térjenek vissza arra, hogy az előkészítés sokkal 
jobb, gyorsabb legyen. Ne az utolsó pillanatban kerüljenek be ilyen előterjesztések, hiszen az 
előkészítés nagyon fontos. 

Elnök: Szívesen venné, ha Képviselő úr nem a levegőbe puffogtatna, hanem konkrét eseteket 
mondana. Kőbányán megszűnt az a gyakorlat az elmúlt ciklusban, hogy a munkáknál 
pótmunkákat rendelnek meg és pluszköltségek jelennek meg. Egyetlen egy ilyen nem volt az 
elmúlt három évben. Természetesen vannak olyan esetek, amelyekre nem lehet előzetesen 
számítani. Már most jelzi, foglalkoztak is az üggyel, a Pongrác-telepi beruházásuknál olyan 
fakivágásokat kell eszközölni, amelyek költsége előre nem volt tervezhető. 22 millió forint 
pluszpénzt kellett betenni a rendszerbe, mert fákat fognak kivágni és ennyiért fákat fognak 
ültetni Kőbányán. Kéri Főépítész asszonyt, tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy miért 
van szükség a pluszforrás biztosítására. 

Mozsár Ágnes: A Kada Mihály tornacsarnok építéséhez a pályázat előkészítésénél készült 
becsült közműfejlesztési hozzájárulás. A kiviteli tervek elkészülte után kellett beadni a 
közművekhez a végleges engedélyeket, és a többszörösére emelte meg a Csatornázási Művek 
és a Gázművek is kontingenst. Valószínűleg ez tévedésen alapul, úgy tűnik rájöttek a hiba 
okára, négy darab óra van jelenleg, amelyre lekötött kapacitása van az iskolának, abból csak 
egyet vettek figyelembe, és úgy tűnik, mintha 3 órának a kapacitását most szeretnék ezzel a 
beruházással pluszköltségként elszámolni. Folynak a tárgyalások, hogy a valós kontingensek 
kerüljenek elszámolásra. 

Elnök: Muszáj megadniuk ehhez a forrást, hiszen április 30-áig lehet TAO-s forrásra 
pályázni. Vitatják, hogy a Csatornázási Művek valóban ennyi fejlesztési hozzájárulást kérhet
e, de ha nem adják meg a forrást, akkor nem kérhetik a TAO-ból azt a plusz részt, amely a 
nagyobb hányad. Bíznak benne, hogy nem lesz rá szükség, de az esélyt adják meg maguknak, 
hogy ezt a támogatást meg tudják igényelni. Nincs több hozzászólásra jelentkezés, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 

170/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építéséhez szükséges 
megállapodás megkötéséről 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesület között 
20 millió forint összegű támogatás nyújtása, pénzeszközátadása tárgyában kötendő 

megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgárrnestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
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a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

24. napirendi pont: 
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása cimű pályázaton történő 

részvétel az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályai tárgyban megjelent 

8/2013. (III. 29.) BM rendelet kapcsán 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Több éve, hogy a központi költségvetésben megjelenik egy olyan keret, amelyet az 
önkormányzatok pályázati úton igényelhetnek a megfelelő rendelet megalkotása után. A 
Kőbányai Önkormányzat is pályázott az elmúlt években erre a keretre, amely nem nagy 
összeg 700 millió forint szerepel a központi költségvetésben és erre az ország összes 
önkormányzata pályázhat, Kőbánya eddig nem kapott támogatást ebből a keretbőL Az elmúlt 
években a Bem József Általános Iskola sportudvarával pályáztak, megtervezett, előkészített 
fejlesztésük lenne, a forrás keresik hozzá ilyen módon is. Elemezték azt is, hogy az ilyen 
típusú beruházásra a Fővárosi Önkormányzat, fővárosi kerületek hogyan részesülnek 
támogatásban, látszik, hogy ez a fővároson belül elérhetetlennek mutatkozik. A BM rendelet 
lehetővé teszi, hogy más célra is pályázzanak az intézményfejlesztésell túl, ezek közül az 
egyik a közbiztonság fejlesztésének a kérdése. Maximum l O millió forintot igényelhetnek 
20% önrésszel, május 2-áig kell beadniuk a pályázatot Folyamatosan vizsgálják, hogy a 
közbiztonság terén milyen fejlesztés lenne az, ami vélhetően az eddigi gyakorlat alapján 
esetleg támogatásban is részesülhetne. Jó esélyét látná annak, hogy egy traffipaxra nyújtsák 
be a támogatást, amelyet nyilván a rendőrség kapna meg. Ez egy támogatott forma volt eddig. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nem érti, hogy a 10 millió forintot 20% önrész biztosítása 
mellett lehet igénybe venni, akkor miért 2,5 millió forint az önrész? 

Rappi Gabriella: A l O millió forint a 80%, akkor a l 00% 12,5 millió forint. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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171/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása című pályázaton történő 
részvétel lehetősége az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 
kapcsán 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának céljából, és felkéri a polgármestert, hogy 
döntsön a fejlesztési célok meghatározásáról, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket 
és nyilatkozatokat. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából 2 500 eFt összeget biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére. Egyben felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: polgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

172/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 
melléklete szerint elfogadja a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Elnök: Bejelenti, hogy lemaradt a szavazásról, természetesen igennel szavazott volna. 
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26. napirendi pont: 
A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó átfogó értékelés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

173/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó átfogó értékelés 
elfogadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
2. melléklete szerint elfogadja a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre 
vonatkozó átfogó értékelést. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti értékelésnek a Budapest 
Főváros KormányhivatalaSzociális és Gyámhivatalához történő [elterjesztésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

174/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
szóló szabályzat jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatnak a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
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28. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva

elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Megköszöni a munkavégzést. Volt olyan időszak, amikor ennek az összegnek a l 0-
20-szorosát kellett visszafizetniük, tehát a munkavégzés jelentősen pontosadott a területen. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

175/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva-
elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról , 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár l 0 211 l 4/2013. szám ú határozatában megállapított, a központi költségvetésből 
jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 2 007 466 forintot elfogadja, és a 
Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésű, 
10032000-01031496 szám ú számlájára megfizeti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 13. 
mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a 
céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. pont 
szerint visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 261 865 forintot 
elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésű, l 
0032000-0 l 034073 szám ú számlájára megfizeti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 13. 
mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a 
céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő : 2013. április 26. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

29. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület támogatásának növelése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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176/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesület támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület támogatására további 337 OOO Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

30. napirendi pont: 
Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Büki Péter intézményvezető urat, gratulál az előterjesztéséhez, mert vita 
nélkül elfogadta a Képviselő-testület. Az iskolai táborok működtetése ma már nem feltétlenül 
az Önkormányzatok feladatkörébe tartozik, mégis biztosítanak keretet ahhoz, hogy a kőbányai 
gyerekek nyári időszakban, illetve a szorgalmi időszakban erdei iskolába, táborba tudjanak 
menni, támogatást adnak. Nagyon sokféle, változatos tábor jelenik meg a nyári időszakban, 
illetve nagyon sok gyerek eljut az ország különböző vidékeire, erdei iskolákba. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy hány elutasított pályázat volt, és milyen okból? 

Elnök: Nincs elutasított pályázat. 

Révész Máriusz: Normatív módon osztják ki a pénzt, évek óta. A normatíva kiosztás úgy 
történik, hogy megnézik melyik iskola, hány napra, hány gyereknek szervezi a nyári tábort, 
ebből kijön egy szám, és elosztják a rendelkezésre álló összeget, annyival pontosítva, hogy a 
vándortáborok esetén 1,2-es szorzót alkalmaznak. Aki érvényes pályázatot ad be, mindenki 
ezt a normatív összeget kapja meg, ezért nincs elutasított pályázat. 
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Elnök: Módosító javaslat hangzott el a bizottsági vitában, amelyet az előterjesztő támogatott, 
erről külön nem kell szavazniuk Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati 
j avaslatra. 

Révész Máriusz bizottsági elnök összegzi a vitában elhangzottakat: Javasolja, hogy az 
előterjesztésben szereplő határozattervezet 2. mellékletét képező Megállapodás l. pont 1.1. 
alpontja módosuljon az alábbiak szerint: 
" 1.1. A támogatási összeg kizárólag az erdei iskola, a nyári tábor, a vándortábor dologi 

költségeire -utazás-, szállásdíj, étkezés, program, kézműves tevékenység alapanyaga 
-fordítható. A támogatás összege nem használható fel: [pedagógus részére) személyi 
juttatásra és kapcsolódó járulékra és adóra." 

Javasolja továbbá, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezet 2. mellékletét képező 
Megállapodás 2.2. alpontban szereplő "1.2." szövegrész helyébe az "1.1." szöveg lépjen, 
tekintettel arra, hogy a megállapodás-tervezetnek nincs 1.2. pontja. 

Az előterjesztő támogatja a 245/1. módosító javaslatot. 

177/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az erdei iskolák és nyári táborok 2013. évi támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

(245/1. módosító javaslat) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sorának 3. oszlopában az erdei iskolákra és nyári 
táborokra biztosított 4 OOO OOO forint összeget felszabadítja. A 4 OOO 0000 forint összegből 
3 864 OOO forint összeget megállapodás keretében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
számára, 136 OOO forint a nyertes óvodák számára biztosít az l. mellékletben meghatározottak 
szerint 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodást a 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 96 OOO forinttal 
megemeli a Kőbányai Csodapók Óvoda (1108 Budapest, Mádi u. 127.) 2013. évi 
költségvetési előirányzatát 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 40 OOO forinttal 
megemeli a Kőbányai Kincskereső Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) 2013. évi 
költségvetési előirányzatát 
5. 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 
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l. melléklet a 17712013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

Erdei iskola 

Tábor 
Javasolt 

Sorszám Intézmény neve 
jellege 

Helyszín Időpont támogatás 
(Ft) 

l. Kőbányai Bem József Általános Iskola erdei isk. 
Kétbodony 

IX.09-IX.13. 189 OOO 
Cserhát 

2. Kőbányai Fekete István Általános Iskola erdei isk. Kisinóc VI.03-VI.07. 63 OOO 
3. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Balatonlelle VI.09-VI.l3. 279 OOO 
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Tata VI.l0-VI.l2. 78 OOO 

5. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Bogáncs VI. l O-VI. l 3. 67 OOO 
6. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Miskolctapolca VI.09-VI.12. 37 OOO 

7. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Tiszailired VI. l O-VI. l 2. 17 OOO 

8. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Zánka VI.09-VI.l2. 76 OOO 

9. Kőbányai Harmat Általános Iskola erdei isk. Kisinóc VI.09-VI.13. 42 OOO 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
10. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola erdei isk. Nagybörzsöny V.21-V.24. 64 OOO 

Kápolna tér 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
ll. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola erdei isk. Törökmező VI.10-VI.l4. 141 OOO 

Üllői út 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
12. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola erdei isk. Szigetmonostor VI.04-VI.05. 23 OOO 

Üllői út 

13. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. Kisinóc IX.02-IX.06. 166 OOO 

14. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. Gyomaendrőd IX.02-IX.06. 84 OOO 

15. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. Diósjenő VI.03-VI.07. 114 OOO 

16. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. Verőce VI. 0 3-VI.07. 61 OOO 

17. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. Visegrád VI. 0 3-VI.07. 55 OOO 

18. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. Parád VI. 0 3-VI.07. 116 OOO 

19. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola erdei isk. V értesboglár VI.03-VI.07. 118 OOO 

20. 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános 

erdei isk. Nagyvisnyó V.06-V.10. 177 OOO 
Iskola 

21. 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános 

erdei isk. Szolnok VI.03-VI.07. 290 OOO 
Iskola 

22. 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 

erdei isk. Törökmező VI.03-VI.07. 38 OOO 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

23. 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 

erdei isk. 
Erdély-

V.16-V.20. 46 OOO 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Székelyfóld 

24. Kőbányai Szent László Általános Iskola erdei isk. Szokolya V.06-V.10. 142 OOO 

25. Kőbányai Szent László Általános Iskola erdei isk. Szalafő VI. 0 3-VI.07. 42 OOO 

26. Kőbányai Szent László Általános Iskola erdei isk. Ráckeve VI. 0 3-VI. 0 5. 30 OOO 

27. 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 

erdei isk. 
Kétbodony 

VI.03-VI.07. 46 OOO 
2.z. Cserhát 

28. 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 

erdei isk. 
Kétbodony._ 

VI. 0 3-VI. 0 7. 59 OOO 
3.t. Cserhát 

45 



29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. 

Kétbodony 
VI. 0 3-VI. 0 7. 

3.z. Cserhát 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. 

Kétbodony 
VI.03-VI.07. 

4.t. Cserhát 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. Tihany VI.03-VI.07. 

4.z. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. Kőszeg VI.Ol-VI.05. 

5.a. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. Budapest VI.06-VI.07. 

5.t. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. Enying VI. 0 2-VI.04. 

5.z. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 6.a erdei isk. Kőszeg VI.Ol-VI.05. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 7.a erdei isk. Tiszaug VI.05-VI.07. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 
erdei isk. Tiszaug VI. 0 5-VI.07. 

8.a. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola 8.z erdei isk. Enying VI. 0 5-VI.07. 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
erdei isk. Fadd-Dombori V.22-V.26. 

Iskola 

Összesen 

Nyári tábor 
Kőbányai Csodapók Óvoda álló Kemence VI.l7-VI.22. 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola álló Kunbaracs VI. 24-VI.30. 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola álló Tihany VII.29-VIII.03. 
Üllői út 

Kőbányai Kincskereső Óvoda álló Visegrád VI. l 7-VI.21. 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális álló Tata VI.l5.-VII. O l. 
Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális álló Budapest VI.l5.-VII. O l. 
Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

Kőbányai Bem József Általános Iskola vándor Szlovákia VI. 24-VI.30. 

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola vándor Bükkben VI.26-VII.05. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola vándor 
Kékestető-

VI. 27-VII.04. 
Gönc 

Összesen 

Összesen 

31. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

50 OOO 

53 OOO 

57 OOO 

42 OOO 

12 OOO 

35 OOO 

42 OOO 

26 OOO 

26 OOO 

33 OOO 

103 OOO 

3139 OOO 

96 OOO 

159 OOO 

63 OOO 

40 OOO 

37 OOO 

93 OOO 

75 OOO 

201 OOO 

97 OOO 

861 OOO 

4 OOO OOO 
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Elnök: A jogszabályok alapján legalább 30 napot biztosítaniuk kell a pályázóknak a pályázat 
beadására. Tegnap frakcióvezetői értekezleten abban állapodtak meg, hogy rendkívüli 
képviselő-testületi ülést fog összehívni május utolsó napjaiban ahhoz, hogy megfelelő módon 
tudják kiírni a pályázatot, és azt követően elbírálni. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata, hogy az előterjesztésben 
szereplő határozattervezet l. mellékletét képező Pályázati kiírásnak a bevezető része és a 
Pályázat célja alcím az alábbiak szerint módosuljon: 
"a Kőbányán szalgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január l-jétől 2013. december 31-
éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális [missziók, karitatív célú 
oktatási és kulturális hagyományteremtő], karitatív, oktatási tevékenységek, valamint 
kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó 
támogatására." 

A pályázat keretében nem támogatható az egyházak közüzemi kiadása, karbantartása, 
felújítása, illetve a működéshez szükséges [nagy értékű) eszközök beszerzése." 

(246/1. módosító javaslat) 

Elnök szóbeli módosító javaslata a Kulturális, Oktatási és Sport bizottsági javaslathoz, 
hogy a "Pályázati folyamat időrendje" alcím második mondata az alábbiak szerint 
módosuljon: 
"A pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. [júniusi ülésén] májusi rendkívüli ülésén bírálja 
el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint.'' 

(246/2. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata, hogy az előterjesztésben 
szereplő határozattervezet l. mellékletét képző Pályázati kiírás szövegéből "Az elbírálásnál az 
alábbi pályázati célokat tudjuk figyelembe venni: ( ... ) szövegrész, valamint annak 1-4. pontja 
kerüljön törlésre. 

(246/3. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata, ugyancsak a vitában 
elhangzottak alapján javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezet l. 
mellékletét képező Pályázati kiírás "Pályázati feltételek" alcíme az alábbiak szerint 
módosuljon: 
"- [Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.] Egy egyházközség több pályázatot is 
benyújthat 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet." 

(246/4. módosító javaslat) 

Élő Norbert szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
pályázati kiírásban a pályázati feltételek között egy újabb franciabekezdésként szerepeljen az 
alábbi szöveg: 
"- Azon Kőbányán működő egyházak, amelyek ez évben 500 eFt, vagy nagyobb összegű 
támogatásban részesültek nem vehetnek részt a pályázaton." 

(246/5. módosító javaslat) 
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Az előterjesztő támogatja a 146/1-4. módosító javaslatokat, a 246/5. módosító javaslatot 
nem támogatja. 
Révész Máriusz: Javasolja Élő úrnak, gondolja végig a javaslatát, mert a Katolikus, 
Református Egyház, még ha ezeknek több egyházközsége is van, ha összeadja, akkor ki is 
estek a pályázók közül. Véleménye szerint nem teljesen ezt szerette volna javasolni Élő úr. Az 
összes pályázatnál jelentős késésben vannak, tavaly ilyenkor már a pénz kiosztása történt. 
Nagyon fontos, hogy ezek az összegek májusban kiosztásra kerüljenek, hiszen rengeteg 
pályázó nyári programokat is szervez. 

Elnök: Az eredeti költségvetésük nem tartalmazott forrást arra vonatkozóan, hogy a civil 
szervezetek számára pályázati összegeket biztosítsanak, de az előző évi jó gazdálkodás 
lehetövé teszi, hogy ez a támogatás megjelenhessen. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy egyházon nemcsak a történelmi egyházakat értik? Már 
mindegyik egyház pályázhat. 

Elnök: Nem tehetik meg, nem tudja, hol olvas ki ilyet az előterjesztésből Élő úr. 

Révész Máriusz: Történelmi egyház kategória már elég régen nincs Magyarországon. A 
Parlament körülbelül 31 egyházat fogadott el, ez tovább lesz pontosítva az elkövetkező 
időszakban. 

Elnök: Kérdezi, Élő képviselő urat, fenntartja-e a javaslatát. 

Élő Norbert: Fenntartja a javaslatát. 

Elnök: A javaslatot az előterjesztő Alpolgármester úr nem támogatja, ezért kéri, szavazzanak 
Élő Norbert képviselő javaslatára. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 8 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadja el a 246/5. módosító javaslatot. [17812013. 
(IV. 18.)} 

Révész Máriusz: Két helyen a pályázati célok egymásnak ellentmondva lettek felsorolva, 
ezért javasolta a Bizottság, hogy az 1.4 pontot törölje a Képviselő-testület. "Egy szervezet 
csak egy pályázatot nyújthat be", mivel itt többféle lehetőség is van, az a Bizottság javaslata, 
hogy egy egyházközség több pályázatot is benyújthat 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javasiatra a támogatott 
módosító javaslatokkal együtt. 
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179/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2013. évi pályázati kiírásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
szalgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő 
időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint 
kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó 
támogatására pályázatot ír ki az l. melléklet szerinti tartalommal. 
Határidő: 2013. április 18. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

l. melléklet a 179/2013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a Kőbányán szalgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől2013. december 31-éig 
terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, 
valamint kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó 
támogatására. 

Pályázati keretösszeg: 3 OOO OOO Ft 

Pályázat célja: 
a Kőbányán szalgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől2013. december 31-éig 
terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, 
valamint kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó 
támogatására. 

A pályázat keretében nem támogatható az egyházak közüzemi kiadása, karbantartása, 
felújítása, illetve a működéshez szükséges eszközök beszerzése." 

Pályázati folyamat időrendje: 
Beadási határidő: 2013. május 21. (kedd) 15.00 óra 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. májusi rendkívüli ülésén bírálja el. Elszámolás: a 
támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 
Támogatási időszak: 2013. január l. és 2013. december 31. között megvalósuló program ok. 

Pályázati feltételek: 

- Egy egyházközség több pályázatot is benyújthat 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 

Kötelező mellékletek: minden esetben szükséges a szervezet indokolással ellátott kérelme 
(max. l oldal), valamint 
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l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős bíróságibejegyző végzés másolata 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék által 
kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás a szervezet nyilvántartott adatairól 
3. Az alapszabály másolata 
4. Az egyház képviselője aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig 
nem számolt el, illetve van köztartozása. 

Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását 
követő két hónapon belül, de legkésőbb 2013. december 31-éig. 
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a következő 
évi önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és l 
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjánál (Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A 
pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748 telefonszámon illetve a 
szabados_ heni@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen 
személyesen, postai úton is, illetve 2013. április 22-től letölthető az önkormányzat interneten 
honlapján (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek, elutasításra kerül! 

A nyertes pályázókkal a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat megállapodást 
köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a támogatás célját, az 
elszámolás időpontját és módját. 

Budapest, 2013. április .. , 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Kovács Róbert sk. 
polgármester" 
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32. napirendi pont: 
A civil szervezetek és a kőbányai sportegyesületek 2013. évi támogatásáról szóló 

pályázati kiírás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Módosító javaslatok érkeztek az előterjesztéshez, amelyeket az előterjesztő 

támogatott. 

Révész Máriusz: Javasolja megfontolásra- a bizottsági ülésen nem tudtak döntésre jutni-, 
hogy a Képviselő-testület határozza meg a keretösszeget Ú gy készítették elő a pályázatot, 
hogy keretösszegről nem döntöttek. A rendelkezésre álló összeget a két pályázat között 
javasolja elosztani. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. 
mellékletét képező pályázati kiírás "Pályázati folyamat időrendje" alcímben szereplő "A 
pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. júniusi ülésén bírálja el." szövegrész helyébe a "A 
pályázatokat a Képviselő-testület 2013. májusi rendkívüli ülésén bírálja el." szöveg lép. 

(247/1. módosító javaslat) 

Révész Máriusz ismerteti a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatát: a 
határozattervezet l. melléklete Pályázati feltételek alcím után egészüljön ki az alábbi 
szövegrésszel: 
"Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum 300 OOO Ft." 
továbbá szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. melléklete Pályázati 
feltételek alcím után egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 
"Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum 250 OOO Ft." 

(247/2. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. 
mellékletének 7. Pályázati feltételek pont b) alpontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"b) az a sportszervezet pályázhat, amely foglalkozik utánpótlás neveléssel, igazolni tudja, 
hogy egyesületében minimum [10] 15 fő (akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint, 
akik 2013. december 31-éig a 18. életévüket betöltik) [fő] kőbányai lakcímmel vagy 
kerületi iskolában tanulói viszonnyal rendelkező leigazolt gyermek sportol minimum heti 
két alkalommal [vagy] és legalább heti 120 percben," 

(247/3. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 247/1-3. módosító javaslatokat. 

Révész Máriusz: Javasolja, hogy a határozattervezet l. és 2. mellékletében szereplő pályázati 
kiírások szövege a pályázati cél alcím előtt tartalmazzák az alábbi szövegrészt: 
(a civil szerveztek esetében:) "Pályázati keretösszeg: 5 OOO OOO Ft." 
(a kőbányai sportegyesületeknél:) "Pályázati keretösszeg: 3 OOO OOO Ft." 

(247/4. módosító javaslat) 

Elnök: Ennek szerepelnie kell a pályázatban. Tavaly mennyi volt a keret? 
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Révész Máriusz: Civil szervezetek pályázatára tavaly 5 millió forint volt a keretösszeg, a 
sportegyesületek támogatására is emlékei szerint ugyanekkora összeg volt, de azt nem 
osztották el. Tavalyi évben a sportpályázatoknál előírták, hogy 20 utánpótlás korú, igazolt, 
Kőbányához kötődő versenyzővel kell rendelkeznie az egyesületnek, ez az egyesületek jó 
részének ez az előírása átugorhatatlan akadályt jelentett, ezért nem is tudták kiosztani a 
rendelkezésre álló pénzkeretet Idén 15 gyereket írtak elő a pályázatban, illetve a heti két 
alkalommal, összességében legalább 180 perc edzésidőt levették heti két alkalommallegalább 
120 perc edzésre, így kicsit könnyebb lesz teljesíteni a pályázati kiírás feltételeit. 
Valószínűleg a tavalyi keretösszegnél kevesebb összeg a sportra elegendő lenne. A civil 
szervezeteknél kibővítették a pályázók körét, javasolja ott a keretösszeget meghagyni. A 
sportegyesületek támogatására véleménye szerint 3-4 millió forint elég lehet. 

Elnök: Az a javaslata, hogy ebben az évben az eredeti költségvetéshez képest az év során 
felmerülő hasonló típusú kérdésekben, ha megjelenik támogatási igény, erre 20 millió forintot 
határoztak meg, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezt a keretet ne lépjék túl. Látják, 
hogy a képviselő-testület általános tartalékkerete 27 millió forint, ez a 20 millió forint nem 
kevés pénz erre a területre és nem lenne célszerű a keretet túllépni. 

Élő Norbert: Az eredeti javaslat 10 fő volt, fontolják meg, hogy 10 főt határozzanak meg a 
pályázatban, mert a kisebb szövetségeknek, szervezeteknek gondot okoz a nagyobb létszám 
elérése. Tíz fő utánpótlás bármilyen sportban nem rossz arány. 

Radványi Gábor: A bizottsági ülésen polérniáztak azon, hogy mi a cél, az-e, hogy minél 
több kőbányai gyerek jöjjön ide, vagy az a cél, hogy ezt a keretösszeget kiosszák. A 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata volt, hogy a 10 főt emeljék meg 15 
főre. Felhívja a figyelmet, hogy nemcsak kőbányai gyerekekről van szó, hanem kőbányai 
vagy kőbányai iskolában tanuló gyerekekről. Támogatja a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság módosító javaslatát. 

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzatnak nem kis feladata az, hogy a diák-, és 
utánpótlássport nevelésen túl, megfelelő keretet és teret biztosítson a lakosság, a felnőtt 
szabadidő sportnak, erre nem nagyon áldoznak, illetve az időskorúak sportjára nagyobb 
figyelmet fordítsanak. Ez a pályázat abszolút kizárja azokat, akik ilyen típusú tevékenységet 
folytatnak. 

Élő Norbert: Továbbra is javasolja a l O főt. Nem javasolja a keretösszeg csökkentését. 

Révész Máriusz: A civil pályázatra 5 millió forintot, a sport pályázatra 3 millió forintot 
javasol meghatározni. A sportpályázatot - Polgármester úr javaslatát is figyelembe véve -
javasolják ugyanígy kiírni, és abból az összegből, amelyet tavaly a sportra biztosítottak, de 
nem osztották ki, ettől a pályázattól elkülönítetten találják meg a módját, hogy a szabadidő 
sport, idősek sportjára is jusson pénz. Esetleg 2 millió forintból-amit tavaly sportra adtak
oldják meg azt a problémát, amit Polgármester úr ismertetett. 
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Elnök: Tehát 8 millió forintra tesz Elnök úr javaslatot. Előterjesztésre még nem került, de 
késve érkezett igény a KSC-től, és már megjelent 9 millió forintos igény a már eddig 
támogatott sportegyesületek részéről is. A májusi testületi ülésen ezekről a kérésekről is 
dönteniük kell, a keretösszeg akkor is 20 millió forint. 

Radványi Gábor: Vannak olyan sportolók, akik Európa- és világbajnokságokra mennek, és 
egyedi kéréssekkel fordulnak az önkormányzathoz. Kérdezi Polgármester urat, hogy ezek a 
kérések is ebből a keretösszegből mennek? (Igen.) Javasolja, hogy amikor az összes igény 
beérkezik, akkor egy testületi előterjesztés keretében próbálják a keretösszegeket 
meghatározni egy-egy célra. 

Elnök: Az év során folyamatosan érkeznek ilyen típusú igények. 

Révész Máriusz: Kéri, hogy a keretösszegről döntsenek, mert ha nincs döntés, nem tudják, 
hogy mekkora összeget oszthatnak el, teljesen parttalanná válik a bizottsági előkészítés. 
Döntsön a Képviselő-testület egy keretösszegről, és az előterjesztést úgy fogják előkészíteni, 
hogy a keretösszeg felosztására tesznek j avaslatot 

Elnök: V él eménye szerint az is járható út, ha kisebb keretösszeget fogadnak el, megérkeznek 
a pályázatok, látják, hogy milyen igény érkezett, a Képviselő-testület fog dönteni. Teljes 
nyilvánosság előtt jelenik meg minden ilyen támogatás. Ha a Képviselő-testület látja a 
beérkező igényeket, növelheti a felhasználható forrást, de ha nagyobb keretösszeget 
határoznak meg, azt mindig fel is osztják. Élő úr javasolta, hogy l O főben határozzák meg a 
határt az utánpótlás nevelésnél, a Bizottság 15 főre tett javaslatot. Kéri, szavazzanak a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatára. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. és 2. mellékletében 
szereplő pályázati kiírások szövege a pályázati cél alcím előtt tartalmazzák az alábbi 
szövegrészt: 
(a civil szerveztek esetében:) "Pályázati keretösszeg: 4 OOO OOO Ft." 
(a kőbányai sportegyesületeknél:) "Pályázati keretösszeg: 2 OOO OOO Ft." 

(247/5. módosító javaslat) 
Révész Máriusz visszavonta a 247/4. módosító javaslatát. 

Élő Norbert az SZMSZ 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 247/3. módosító 
javaslatról szavazást kér. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, l 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással a 247/3. módosító javaslatot elfogadja. [18012013. (IV. 18.) 
KÖKT határozat] 

Révész Máriusz: A civil szervezetnél maximum 300 OOO Ft van meghatározva, annál többet 
senki nem kaphat, valószínű, hogy ez az összeg is lejjebb fog menni, de a sportnál nem 
határoztak meg ilyen összeget. 
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Az összeg ismeretében fel kell tenni a kérdést, hogy nem akamak-e egy maximális összeget 
meghatározni, ami a pályázat elbírálását jelentősen megkönnyítené. Ebben az esetben 
maximum 250 OOO Ft-ra tesz javaslatot. 

Radványi Gábor: Azzal, hogy l O fő helyett 15 főben határozták meg a leigazolt versenyzők 
számát, ezzel a pályázók számát is csökkentették, ezért elfogadható a maximum 250 OOO Ft. 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javasiatra a támogatott 
módosító javaslatokkal együtt. 

181/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi 
támogatásáról szóló pályázati kiírásról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a kőbányai székhelyű civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések részére a 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig 
terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot ír ki az l. 
melléklet szerinti tartalommal. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 
alapján a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei részére a 2013. január l-jétől 2013. 
december 31-éig terjedő időszak sportcélú programjainak támogatására pályázatot ír ki a 2. 
melléklet szerinti tartalommal. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. április 18. 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

l. melléklet a 181/2013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

"a civil szervezetek 2013. évi támogatására 

Pályázati keretösszeg: 4 OOO OOO Ft 

Pályázat célja: 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező 
jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint Kőbányán működő alapítványok támogatása a 
kerület értékeinek megőrzése, az épített és természeti környezet védelme érdekében, valamint 
a kőbányai lakosság gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztálya részére hitéleti, 
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kulturális, hagyományőrző, művészeti, oktatási, ismeretterjesztő, közösségépítő tevékenység 
végzése érdekében, konkrét programokra, valamint működési célú költségekre. 

Pályázaton nem vehetnek részt: 
Sport és polgárőr egyesületek, valamint intézmények és azok alapítványai. 
Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 
Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek. 
Azok a szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 
21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 16-17. és 25-32. sora, alapján részesülnek 
működési célú támogatásban. 

Pályázati folyamat időrendje: 
Beadási határidő: 2013. május 21. (kedd) 15.00 óra 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. májusi rendkívüli ülésén bírálja el. 
Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 
Támogatási időszak: 2013. január l. és 2013. december 31. között megvalósuló programok. 

Pályázati feltételek: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum 300 OOO Ft. 
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 

Kötelező mellékletek: minden esetben szükséges a szervezet indokolással ellátott kérelme 
(max. l oldal), valamint 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, alapítványok 2013. évi támogatásához: 
l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős bírósági bejegyző 
végzésének másolata, 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről. 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás a szervezet 
nyilvántartott adatairól. 
4. A létesítő okiratnak (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) 
másolata, 
5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata. 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek ni!lcs köztartozása. 
7. Annak igazolása, hogy szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos 
Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény 
postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolása, hogy a közhasznúsági 
mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező JOgi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata 
2. Az intézmény vezetőjének aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe a beszámolóját, illetve a közhasznúsági 
mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az 
Önkormányzat a nyertes pályázók részére, amelynek zárónapja a. megállapodás aláírásának 
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időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a 
támogatástól. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig nem számolt el, 
illetve van köztartozása. 

Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását 
követő két hónapon belül, de legkésőbb 2013. december 31-éig. 
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a következő 
évi önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és l 
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál 
(Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A pályázattal kapcsolatos 
bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a 
+ 36-1-4318-7 48 telefonszámon, illetve a szabados_ heni@kobanya.hu email címen. A 
pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve 2013. április 
22-től letölthető az önkormányzat internet honlapján (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható! 
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek, elutasításra kerül! 
A nyertes pályázókkal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megállapodást 

· köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a támogatás célját, az 
elszámolás időpontját és módját. 

Budapest, 2013. április" " 

Kovács Róbert sk. 
polgármester" 

2. melléklet a 181/2013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

"a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi sportcélú támogatására 

Pályázati keretösszeg: 2 OOO OOO Ft 

l. A pályázat célja: 
A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, utánpótlás nevelésének segítése, versenyek, 
bajnokságok megrendezésének támogatása. 

56 



2. A pályázók köre 
Pályázatot nyújthatnak be a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei, akik a tárgyévi tagdíjat 
be fizették. 

3. Pályázaton nem vehetnek részt: 
Azok a sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 
(II. 21.) önkormányzati rendelet értelmében részesülnek működési célú támogatásban. Nem 
pályázhatnak továbbá a Diáksport Egyesületek (DSE). 

4. A pályázati összeg nem használható fel: 
- j utalmazásra, 
- bérkifizetésre, 
- étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezé se), 
- utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), 
- egyéb személyi jellegű kiadásokra, 
-saját gépjármű hivatalos célú elszámolására, 
- közterhek kiegyenlítésére. 

5. Pályázati folyamat időrendje: 
Beadási határidő: 2013. május 21. (kedd) 15.00 óra 

Valamennyi témakörben a 2013. január l. és 2013. december 31. között megvalósított pályázati 
célok részesülnek támogatásban! Egy pályázaton belül valamennyi témakör megjelölhető. 

6. Témakörök sportegyesületek részére: 
a) működési támogatás, 
b) nem saját rendezésű versenyeken, bajnokságokon történő részvétel támogatása, 
c) saját rendezésű sportesemények rendezésének támogatása, 
d) sportszakember képzés, továbbképzés támogatása (sportvezető, versenybíró, edző, 

játékvezető stb.), 
e) sporteszközök vásárlásának támogatása. 

A pályázatokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2013. júniusi ülésén bírálja el. 
Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 

7. Pályázati feltételek: 
a) pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum 250 OOO Ft, 
a) egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, a csak erre a célra rendszeresített 

Pályázati Adatlapon, 
b) az a sportszervezet pályázhat, amely foglalkozik utánpótlás neveléssel, igazolni tudja, 

hogy egyesületében minimum 15 fő (akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint, 
akik 2013. december 31-éig a 18. életévüket betöltik) kőbányai lakcímmel vagy 
kerületi iskolában tanulói viszonnyal rendelkező leigazolt gyermek sportol minimum 
heti két alkalommal és legalább heti 120 percben, 

c) kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők, 
d) a pályázat elbírálásánál előnyt élvez a kiemelkedő sporteredményeket elérő és 

hazánkat nemzetközi színtéren képviselő gyermekek sporttevékenységének 
támogatása, 
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e) a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a sportegyesület, amely elsősorban a fizikai 
állóképességet növelő alapsportágat képvisel. 

8. Pályázható költségek: 
a) Működési költségek: 

aa) az egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti 
szerződéssel igazolt létesítmények bérleti díja, 
ab) működéshez szükséges egyéb költségek (eszköz- és sportszervásár l ás, javítás). 

b) 2013. évben megrendezésre kerülő saját rendezés ű sportesemények, versenyek, 
bajnokságok rendezésének költségei 

ba) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak, stb. (kivéve: reprezentációs 
költségek, pénzdíjak), 

bb) edzőtáborok szervezése- programok, csoportos utazás, étkezés, szállás költségei 
A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi hatáskörűnek kell 
lennie (üzemek, vállalatok közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás!). 

c) Nem saját rendezésű hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való 
részvételhez kapcsolódóan 

ca) 2013. évben hazai és nemzetközi versenyeken való részvételek költségei: pl.: nevezési 
díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás 
is a pályázat kötelező melléklete ), 
cb) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell. 

d) Sportszakember képzéshez, továbbképzés támogatásához kapcsolódóan (sportvezető, 
versenybíró, edző, játékvezető stb.): 

ea) a fővárosi, országos, vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken 
való, vizsgával egybekötött részvétel képzésének a költsége számolható el, 
eb) kapcsolódó utazás igen, étkezés és szállás költség nem számolható el. 

9. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
l. Az egyesület tárgyévi tevékenységének bemutatását: legalább egy oldalban, [ szakosztályi 
munka, a foglalkoztatott korosztályok, kiemelten az utánpótlás korú (akik a 18. életévüket nem 
töltötték be, valamint, akik 2013. december 31-éig a 18. életévüket betöltik) gyermekek 
foglalkoztatása, foglalkoztatott edzők száma, kiemeit kőbányai események, eredményesség]. 
2. A pályázat célját és az annak érdekében végzendő feladatokat, és a program részletes 
költségvetését (bevételek és kiadások részletezését, az önerőt, és a pályázatban igényelt 
támogatás összegét, megnevezve a támogatás tárgyát, amire konkrétan a támogatást kéri, 
legfeljebb egy oldalon). 
3. Sportesemény szervezésnél, illetve a sportversenyeken való részvétel esetén a verseny kiírást. 
4. Versenyrendezés esetén a versenykiírást, edzőtábor esetén a részletes programot mellékelni a 
pályázathoz. 
4. Továbbképzés esetén a felhívást kell mellékelni. 
5. Utánpótlás korú (akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint, akik 2013. december 31-
éig a 18. életévüket betöltik) tagok felsorolását: név, lakcím, életkor, tanulói jogviszony helye, 
edző neve bontásban. 
6. Nyilatkozatot arról, hogy az egyesület az önkormányzati döntésben meghatározott 
nagycsaládos kedvezményeket biztosítja. 
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7. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős bírósági bejegyző 
végzésének másolatát. 
8. A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos a 
szervezet nyilvántartott adatairól. 
9. A létesítő okiratnak (sportegyesületek esetében alapszabály) a szervezet képviselője által 
hitelesített másolatát. 
l O. A sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolatát. 
ll. Nyilatkozatot (a mellékelt nyomtatványon) arról, hogy az egyesületnek nmcs 
köztartozása. 
12. A pályázónak mellékelnie kell a pályázathoz annak igazolását, hogy a szervezet a 
beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 
24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével kell igazolni. 
13. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Amennyiben a sportegyesület még nem helyezte letétbe a beszámolóját, illetve közhasznú 
szervezet esetén a közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására 
türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére. Ennek zárónapja a 
megállapodás aláírásának időpontj a, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a 
szervezet elesik a támogatástól. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan egyesület, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig nem számolt el, 
illetve van köztartozása. 

ll. Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását 
követő két hónap, de legkésőbb 2013. december 31. 

2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a következő 
évben önkormányzati pályázat támogatásban nem részesülhet. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

12. Pályázati eljárás 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és l 
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fszt. 31.). A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás 
kérhető Fürst Ágnes sport, ifjúsági, esélyegyenlőségi referenstől a +36-1-4338-143 
telefonszámon illetve a furst_ agnes@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap 
igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve 2013. április 22-től letölthető az 
önkormányzat internetes honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek elutasításra kerül! 

A nyertes pályázókkal Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megállapodást 
köt, melyben a felek rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a támogatás célját, 
az elszámolás időpontját és módját. 
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Budapest, 2013. április " " 

33. napirendi pont: 

Kovács Róbert sk. 
'· polgármester" 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által2012. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki az 
alábbi határozattervezettel: 
"12013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2012. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló elfogadásáról 
( igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2012. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokról szóló beszámolót elfogadja." 

(268/1. módosító javaslat) 

Elnök az előterjesztő nevében támogatja a szóbeli módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az ismertetett határozati 
j avaslatra. 

182/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2012. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló elfogadásáról 
(14 igen, 2 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2012. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokról szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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34. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tevének módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

183/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 
(14 igen, 2 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének II.2.1. pontja az alábbira módosul 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

Pályázati tanácsadás, pályázatok figyelése, 
projektek előkészítése, pályázatírás és a támogatott 

11.2.1. projektek menedzselése Budapest Főváros X. 24 OOO OOO 
kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei 

részére 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 
az alábbi pontokkal egészül ki: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2[-

11.1.10. 
2011-0001 azonosító számú projekt keretében 

36 882 OOO 
'Közvilágítási rendszer átépítése, felújítása' 

tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KM O P-5 .l. ll A -09-2f-
11.1.11. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 19 OOO OOO 

Térfigyelő karnerarendszer kiépítése' tárgyában 
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Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

Tananyag nyomda a TÁMOP-3.1.3-1111-2012-
11.2.9. 0015 "Kőbánya a kísérletező 9 291 339 

természettudományos oktatásért" c. projektben 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.11A-09-2f-
11.2.10. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 10 845 OOO 

'Fakivágási munkák' ellátása tárgyában 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

Vállalkozási szerződés a KM O P-5 .1.1 l A -09-2f-
11.3.2. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 55 491 OOO 

'Parkolóhelyek kiépítése' tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-

11.3.3. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
25 394 OOO 

'Új forgalomtechnikai rendszer kiépítése' 
tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-

11.3.4. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
230 388 OOO 

'Zöldterületek felújítása és parkfejlesztés' 
tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/ A-09-2f-

11.3.5. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
40 851 OOO 

'Csilla u. 2. Társasház felújítási munkái' 
tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-

11.3.6. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
7 140 OOO 

'Csilla u. 8. Társasház felújítási munkái' 
tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KM O P-5 .1.1 l A -09-2f-

11.3.7. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
38 112 OOO 

'Salgótarjáni út 47. Társasház felújítási munkái' 
tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.11A-09-2f-

11.3.8. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
21 755 OOO 

'Salgótarjáni út 51. Társasház felújítási munkái' 
tárgyában 

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-

11.3.9. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 
8 252 OOO 

'Salgótarjáni út 57. Társasház felújítási munkái' 
tárgyában 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Terve 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén 
néhány módosító javaslat merült fel, amivel együtt kéri elfogadni a 2013. évi Intézkedési 
Tervet. Nagyonjó terv született,javasolja elfogadásra. 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata: A 
határozattervezet l. mellékletét képező Kőbánya Környezetvédelmi Programjának 2013. évi 
intézkedési terve egészüljön ki az alábbiak szerint: 

3. Szennyvízkibocsátás - Kommunális létesítmények pont egészüljön ki egy 5. sorral: 

(Tervezett feladatok) 

A közvilágítást biztosító 
villanylámpákat eitakaró fák 
koronájának megmetszése, ha 
özönnövény, akkor teljes 
kiirtása. 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

----<----------, 

Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft"" 

5. Élővilág, táj, épített környezet pont 5. és 7. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Száraz fák felmérése és 
kivágása a közterületen, élő 
fák kivágása és tuskózása, ha 
műtárgy (kerítés, vízakna stb. 
mellett nőtt. 
Környezetvédelmi Alapból 
eiültetett fák fenntartása, 
(FÖKERT szerződés alapján) 
a kipusztult fák pótlása 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

----<----------, 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőkert Kft·. és Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: [folyamatos] 2013. 
szeptember 30. 
Felelős: [Városüzemeltetési Cso
port] Hatósági Iroda és Kőkert Kft. 

6. Környezet-egészségügy pont 4. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 
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(Tervezett feladatok) 

Parlagfű és egyéb allergizáló 
növények elleni védekezés, 
özönnövények irtása. 

(Fe ladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. és 
Kőkert Kft. 

7. Hulladékgazdálkodás pont 3. és 4. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Kisállathulla elszállítás, annak 
az ingyenes telefonszámnak a 
közismertté tétele, amelyen be 
lehet jelenteni az el12usztult 
állatot. 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

8. Környezeti zaj- és rezgés pont 3. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Kőrösi Csoma Sándor út 6/b 
társasházban és a Halom 
utcában zajmérés elvégez-
tetése 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

(243/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata: 
A 13. Közlekedés pont 6., 7., 10-11. sor 3. oszlop határidő: "folyamatos" szövegrész helyébe 
"20 13. december 31." szöveg lép. 

(243/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 243/1. és 243/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Valóban egy átfogó, sok területre kiterjedő Intézkedési Terv készült, ha sikerül 
megvalósítani, akkor ismét jelentős lépést lehet tenni annak érdekében, hogy gondozottabb, 
szebb, tisztább legyen a kerület. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati 
javaslatra, a módosító javaslat figyelembevételével. 

184/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervét az l. melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: 2013. december 31. 
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Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l. melléklet a 18412013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 

Kőbánya Környezetvédelmi Programjának 
2013.éviintézkedésiterve 

A 2013. évi intézkedési terv szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre című dokumentációban 
meghatározott "A 2009-2014 évekre szóló kerületi környezetvédelmi célok és 
programtervezet" című fejezetben foglaltaknak Jelen intézkedési tervben szereplő sorszámok 
megegyeznek a fejezet sorszámaivaL A tervben megjelenítettünk olyan feladatokat 1s, 
amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordításokat, vagy nincs külön forrás elkülönítve. 

FELADATRA FELADATOK 
TERVEZETTFELADATOK TERVEZETT VÉGREHAJTÁSÁÉRT 

ÖSSZEG (Ft) FELELŐS, HAT ÁRIDÖ 

l. Levegőtisztaság-védelem 

Szmogriadó 
Határidő: folyamatos 

(Tájékoztatási vagy riasztási fokozat 
Felelős: Építés-, Környezet-

elrendelése esetén a lakosság 
Közlekedéshatósági Csoport 

folyamatos tájékoztatása) 

A környezetvédelmi felügyelőséggel Határidő: folyamatos 
egyeztetve a légszennyező pont- Felelős: Építés-, Környezet-
források folyamatos aktualizálása Közlekedéshatósági Csoport 

2. Vizek-vízhasználat l 

Rákos-patak menti területen folytatott Határidő: folyamatos 
kábelégetésekből eredő szennyezések Felelős: Építés-, Környezet-
felszámolása társhatóságokkal Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felső-rákosi réteken fokozottabb Felelős: -Érintett Irodák 
ellenőrzés a Polgárőrség bevonásával - Polgárőrség 

- Mezőőrség 
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Kőbánya Gergely parkkal kapcsolatos 
feladatok elvégzése 

Határidő: folyamatos 
(gázleszívó rendszer üzemeltetése, 

90 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
előírt környezetvédelmi vizsgálatok 

Z rt. 
elvégzése, növénygondozás, őrzés 
stb.) 

Határidő: folyamatos 
Kerületi locsolókutak engedélyezése Felelős: Építés-, Környezet-

KÖzlekedéshatósági Csoport 
és 

Határidő: folyamatos 
Ipari vízhálózat hasznosítása 

Felelős: Főépítészi Csoport 

3. Szennyvízkibocsátás-Kommunális létesítmények 

Illegális rákötések csökkentése, és 
Határidő: folyamatos 

jogszabálytól eltérő szennyvízkezelés 
Felelős: Építés-, Környezet- és feltárása, a hatáskörrel rendelkező 
Közlekedéshatósági Csoport 

hatóság felé történő jelzése 
Rendőrséggel egyeztetett címeken 

Határidő: folyamatos 
közvilágítás kiépítése 

8 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
(Váltó utcában, Mélytó 

Zrt. 
környezetében) 

Határidő: folyamatos 
Nyílt csapadék elvezető árkok 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő kaszálása, karbantartása 
Zrt. 

A közvilágítást biztosító 
Határidő: folyamatos 

villanylámpákat eitakaró fák 
Felelős: KÖKERT Kőbányai 

koronájának megmetszése, ha 
Non-profit Közhasznú Kft. 

özönnövény, akkor teljes kiirtása. 

4. Föld és talaj 

Határidő: folyamatos 
Hálós térburkolatok kialakításának 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
ösztönzése 

Közlekedéshatósági Csoport 

Talaj szennyező környezethasználók 
kiszűrése érdekében ellenőrzés, Határidő: folyamatos 
szükség esetén az engedélyező, Felelős: Építés-, Környezet- és 
nyilvántartó hatóság felé intézkedés Közlekedéshatósági Csoport 
kezdeményezése ' 

5. Élővilág, táj, épített környezet 

Határidő: 2013. június 30. 
A fás szárú növények pótlásáról szóló 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
önkormányzati rendelet módosítása 

Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2013. augusztus 30. 
A Felső-rákosirétek kijelölt 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
területeinek Fővárosi Közgyűlés által 

Közlekedéshatósági Csoport 
védetté nyilvánítása 
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Kerületi tulaj donban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 

Határidő: folyamatos 
közterületek állapotának fej lesztése 

Felelős: V árasüzemeltetési C so-
(Fizető parkoló övezethez 

Forrás biztosításának port, Kőkert Kft. és Építés-, 
kapcsolódóarr Gépmadár park 
helyreállítása, valamint lakossági 

függvényében Környezet- és Közlekedésható-

panaszokkal érintett zöldterületek 
sági Csoport 

helyreállítása) 

Faültetési Program folytatása 
Forrás biztosításának 

Határidő: 2013. november 30. 
(2012-ben kivágott fák helyett (207 

függvényében 
Felelős: V árasüzemeltetési Csap. 

db) ültetés + éves gondozás) és Kőkert Kft. 

Száraz fák felmérése és kivágása a 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: V árasüzemeltetési C so-

közterületen, élő fák kivágása és 
port, Kőkert Kft. és Építés-, 

tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt 

Környezet- és Közlekedéshatósá-
gi Csoport 

Tuskámarás a közterületen 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

Környezetvédelmi Alapból eiültetett 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

fák fenntartása 
(FŐKERT szerződés alapján) 

Felelős: Hatósági Iroda és Kőkert 

a kipusztult fák pótlása 
Kft. 

Növényosztási akció a lakosság Határidő: 2013. június 30. 
számára Felelős: Városüzemeltetési Csap. 

"Tiszta udvar, rendes ház 2013." és 
Határidő: 2013. augusztus 30. 

"Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013." 
Felelős: Városüzemeltetési Csap. 

Akciók 

"Virágot aszemét helyére!" akció 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Kőkert Kft. 

"Virágos Kőbánya" közterületi Határidő: 2013. augusztus 30. 
egynyárivirág-ültetési lakossági akció Felelős: Kőkert Kft. 

Balogh János Országos Környezet- és 
Határidő: folyamatos 

Egészségvédelmi Csapatverseny 300 OOO 
Felelős: V árasüzemeltetési Csap. 

támogatása 

"Virágos Magyarország ért" Határidő: folyamatos 
pályázaton való részvétel Felelős: Városüzemeltetési Csap. 
(Mélytó körül- kialakítási költségek) és KÖKERT Kft. 

Kis-Pongrác telep zöldfelület Határidő: 2013. december 31. 
megújítása, játszótér felújítása, felnőtt Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

játszóeszközök kihe l yezése Z rt. 
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Játszótér felújítások 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

J átszószerek karbantartása, Határidő: folyamatos 
játszóeszközök á th el yezése Felelős: Kőkert Kft. 

Határidő: folyamatos 
Játszótéri koncepció felülvizsgálata Felelős: Főépítészi Csoport, 

Kőkert Kft. 

Ivóvíz kutak kihelyezése parkok, 
Forrás biztosításának Határidő: 2013. július 30. 

j~tszóterek területén (Gépmadár u., 
függvényében Felelős: Kőkert Kft. 

Ujköztemetői körforgalom) 

Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi Határidő: folyamatos 
sétány karbantartása Felelős: Kőkert Kft. 

Mélytó szökőkút üzemeltetése 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

l Mélytó környékén a zöldfelület Határidő: 2013. június 30. 
megújítása Felelős: Kőkert Kft. 

Mélytó környezetében lévő Határidő: 2013. június 30. 
téglamúzeum helyreállítása és Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

szabadtéri színpad megújítása Zrt. 

Főutak mentén virágkosár elhelyezése 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Kőkert Kft. 

Növénykazetták felújítása a F orrásigénye: Határidő: 2013. június 30. 
V árasközpontban 2 OOO OOO Felelős: Kőkert Kft. 

Parki vízhálózat karbantartása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

Parkiberendezési tárgyakjavítása és Határidő: folyamatos 
kihelyezése Felelős: Kőkert Kft. 

Október 4. -"Állatok világnapj a" Határidő: 2013. október 30. 
alkalmából kutyafuttatók Felelős: Kőkert Kft. és V árosüze-
népszerűsítési akciói meltetési Csoport 
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Kutyaszépségverseny lebonyolítása 
Forrásigénye: 

Határidő: 2013. május 12. 
Felelős: Kőkert Kft. és V árosüze-két fordulóban (selejtező- május ll., 

250 OOO 
meltetési Csoport döntő- május 12.) 

Határidő: 2013. december 31. 
Kutyafuttató kialakítása a Gergely 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
bánya területén 

Zrt. 

A Gépmadár utcai és Zágrábi utcai 
Határidő: 2013. december 31. 

kutyafuttató megnagyobbítása, 
Felelős: Kőkert Kft. 

felújítása 

Határidő: folyamatos 
Kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése 

Felelős: Kőkert Kft. 

Határidő: folyamatos 
Köztéri szemetesek kihelyezése 

Felelős: Kőkert Kft. 

Építési engedélyezések során a 
Határidő: folyamatos 

szabályozási tervekben előírt 
Felelős: Építés-, Környezet- és 

minimális zöldfelületi arány 
Közlekedéshatósági Csoport 

érvényesítése 

Beépítésekés területfejlesztések Határidő: folyamatos 
értékelése környezetvédelmi és Felelős: Építés-, Környezet- és 
tájvédelmi szempontból Közlekedéshatósági Csoport 

ERECO Zrt. által a telephelyén 
Határidő: 2013. február 28. 

elvégzett növénytelepítés I. üteme 
Felelős: Építés-, Környezet- és 

keretében elvégzett munkálatokról 
Közlekedéshatósági Csoport 

beszámoló 

Határidő: 2013. december 30. 
Pataki István szobor áthelyezése, 

F orrásigénye: 
(a szaborállítás áthúzódik a 2014. 

Lechner Ödön szobor állítás és évre) 
700 OOO 

Felelős: V árasüzemeltetési Cs o-környezetrendezés 
port 
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6. Környezet-egészségügy 

A "Föld Napja" keretében takarítási 
és hulladékgyűjtési akció a lakosság 

Határidő: 2013. április 22. 
részvételével április 20-án, a kerületi 

Felelős: Városüzemeltetési Csop., 
iskolák részére április 22-én 

Kőkert Kft. 
( virágosztás az akcióban részt-
vevőknek) 

A "Takarítási Világnap"-hoz 
Határidő: 2013. szeptember 21. 

csatlakozva szeptember 21-én a CIKK 
460 OOO Felelős: Városüzemeltetési Csop., 

Egyesülettel közösen takarítási és 
Kőkert Kft. 

papírgyűjtési akció lebonyolítása 

Határidő: 2013. október 30. 
Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő Zrt. 

Felelős: Városüzemeltetési Csop., 
bevonásával 

Kőkert Kft. 

Határidő: folyamatos 
Parlagfű és egyéb allergizáló Felelős: Építés-, Környezet- és 
növények elleni védekezés, K özlekedéshatósági Csoport, 
özönnövények írtása Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és 

Kőkert Kft. 

7. Hulladékgazdálkodás 

A Fővárosi Önkormányzat által 
Határidő: folyamatos 

kialakításra kerülő házhoz menő 
Felelős: Városüzemeltetési Csop., 

szelektív hulladékgyűjtés támogatása 

A megmaradó közterületi szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek korláttal való Forrás igénye: Határidő: folyamatos 
elkerítése az FKF Zrt.-vel történt 120 OOO/db. Felelős: Városüzemeltetési Csop. 
egyeztetés alapj án 
Kisállathulla elszállítás, annak az 

Határidő: folyamatos 
ingyenes telefonszámnak a 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
közismertté tétele, amelyen be lehet 

Közlekedéshatósági Csoport 
jelenteni az elpusztult állatot 

Határidő: folyamatos 
Illegális hulladék elszállítása 

Felelős: Kőkert Kft. és Város-
közterületekről 

üzemeltetési Csoport 

Határidő: folyamatos 
Hulladékkezelő telepek időszakos 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
ellenőrzése 

Közlekedéshatósági Csoport 
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Határidő: 2013. augusztus 30. 

Kerületi Kornposztálási Program 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 

folytatása a lakosság részére 
V árasüzemeltetési Csoport, és 
Kőkert Kft. 

Közterületi Komposztáló Határidő: folyamatos 
üzemeltetése Felelős: Kőkert Kft. 

Zöldhulladék-gyűjtő zsák biztosítása a Határidő: 2013. novernber 30. 
lakosság részére Felelős: Kőkert Kft. 

8. Környezeti zaj- és rezgés 

Szent László tér 22. szám alatti Határidő: 2013. novernber 30. 
társasházban rezgésmérés Felelős: Építés-, Környezet- és 
el végeztetése Közlekedéshatósági Csoport 

Dolomit utcai lakók panaszára Határidő: 2013. augusztus 30. 
zajrnérés és levegőtisztasági rnérés Felelős: Építés-, Környezet- és 
elvégeztetése Közlekedéshatósági Csoport 

Kőrösi Csorna Sándor út 6/b Határidő: 2013. augusztus 30. 
társasházban és a Halom utcában Felelős: Építés-, Környezet- és 
zajrnérés elvégeztetése Közlekedéshatósági Csoport 

Környezetvédelmi védőterületek 
Határidő: folyamatos 

kijelölése Szabályozási Tervekben 
Felelős: Főépítészi Csoport 

(zajgátló védőövezet) 

A reptér területén rnűködő Zajvédelmi 
Határidő: folyamatos 

Bizottságban Bizottsági Tagként 
Felelős: Polgármester 

1 történő részvétel 
l 
l Ferihegyi repülőtér rnűködéséből 
i eredő zajhatások csökkentése 
l érdekében egyeztetések Határidő: folyamatos 
(hatáskör: Közép-Duna-völgyi Felelős: Polgármester és Építés-, 
Környe-zetvédelmi, Környezet- és Közlekedéshatósá-
T errnészetvédelrni és Vízügyi gi Csoport 
Felügyelőség és Nemzeti Közlekedési 
Hatóság) 
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Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Határidő: folyamatos 
Felügyelőség által előírt vasúti zaj- Felelős: Építés-, Környezet- és 
hatások csökkentésére zajvédőfal Közlekedéshatósági Csoport 
kialakításának nyomonkövetése 

9. Energiagazdálkodás, klímavédelem 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési Cs o-

Energetikai célú pályázatok készítése 
port, Főépítészi Csoport és Kőbá-
nyai V agyonkezelő Zrt. 

10. Környezetbiztonság 

Határidő: folyamatos 
Gyárlátogatás kihelyezett bizottsági 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
ülések keretében 

Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 

Síkosság-mentesítési feladatok 
Közlekedéshatósági Csoport, V á-

elvégzése 
rosüzemeltetési Csoport, Kőkert 

Kft.,Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

ll. Ipar 

Határidő: folyamatos 
A pincerendszer nyilvántartásának 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
vezetése, helyszíni ellenőrzése 

Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Óhegy parkkal kapcsolatos feladatok 

15 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
ellátása 

Zrt. 

Határidő: 2013. december 30. 
Sportliget beszakadásból eredő 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
veszélyelhárítás 

Z rt. 

Határidő: folyamatos 
Ipari vállalatok környezetvédelmi 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
jelentéseinek ellenőrzése 

Közlekedéshatósági Csoport 

12. Mezőgazdaság 

Határidő: folyamatos 
Növényvédelem, permetezés Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Kőkert Kft. 
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Magassági gallyazások elvégzése 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

13. Közlekedés 

Európai Mobilitási Hét és Autómentes 
Forrás biztosításának Határidő: 2013. szeptember 30. 

N ap rendezvényeihez történő 
függvényében Felelős: Városüzemeltetési Csop. 

csatlakozás 

Közutak űrszelvény biztosítása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

Forrás biztosításának 
Határidő: folyamatos 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 
függvényében 

Felelős: Városüzemeltetési Csop. 
és F őépítészi Csoport 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 
Határidő: 2013. április 13. 
Felelős: Érintett Irodák 

Közműnyilvántartás folyamatos Határidő: folyamatos 
felülvizsgálata Felelős: Városüzemeltetési Csop. 

Határidő: 2013. december 31. 
Járdafelújítás 10 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Utfelújítások, útépítések 
(Erdősi utca, Harmat u. 172-188. Határidő: 2013. december 31. 
előtti belső szervízút, Bányató u. 2-1 O. 40 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

előtti belső szervízút, Kőrösi Csoma Zrt. 
S. út 43-51. mögötti szervízút) 

Kerepesiút-Fehér út- Gyakorló u.-
Hatház u. által határolt terület fizető 
parkolási övezet kialakítása Határidő: 2013. december 31. 

114 OOO OOO Felelős: Városüzemeltetési Csop., 
Gyakorló utca 3-5. szám előtti Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
parkolóhelyek II. építési ütemének 
kialakítása 

Parkolóhelyek kijelölése, kialakítása Forrás biztosításának Határidő: folyamatos 
(13 helyszínen (kb. 21 O db), tervezéssel, 

függvényében Felelős: Városüzemeltetési Csop. kivitelezéssel) 

Gyalogos átkelőhelyek kijelölése, 
kialakítása az alábbi helyszíneken: 
Balkán utcai körforgalom 
Kápolna utcai körforgalom Forrás biztosításának Határidő: 2013. december 31. 
Újhegyi út- Bányató utca függvényében Felelős: Városüzemeltetési Csop. 
Keresztúri út - díszítő elem 
Gergely utca - Újhegyi sétány 
( Gőzmozdony utca) 
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Hiányzó és megrongálódott 
Határidő: 2013. december 31. 

utcanévtáblák cseréje 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

36. napirendi pont: 
A 2013. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetépítő versenyen való 

részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Többször beszéltek arról, hogy idén is pályázniuk kellene az előző évi sikerek után. 
Az idei évben a célterület az Újhegyi lakótelep területén lévő tó és környezete. Hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

185/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a 2013. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való 
részvételről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testül~te felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat 
jelentkezését a "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő verseny 2013. évi 
felhívására, egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2013. május 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Jegyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

37. napirendi pont: 
A "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" akció 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Marksteinné Molnár Julianna szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés 2. mellékletében szereplő akció hirdetményének harmadik bekezdésében a 
"2013. június elején" szövegrész helyébe "2013. május elején" szöveg lépjen. 

(237/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 237/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: Tehát az egynyári növényeknél május szerepeljen. Hozzászólásra nincs jelentkezés, 
kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

186/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" akcióról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak részére "Tiszta udvar, rendes ház 2013", 
valamint a kerületi közintézmények, intézmények és vállalkozások részére "Tiszta, rendezett 
Kőbányáért 2013" cím elnyerésére pályázat nélküli akciót hirdet az előterjesztés 2. 
mellékletében foglaltak szerint. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 
készítsen értékelési javaslatot a "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett 
Kőbányáért 201 3" cím elnyerésére érdemes ingatlanokról a Képviselő-testület részére. 
Határidő: 2013. szeptember 19. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

38. napirendi pont: 
Az Európai Mobilitási hét- Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 

csatlakozás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra. 

187/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 

csatlakozásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő, 2013. szeptember 22-én tartandó 
Autómentes Nap rendezvényéhez. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a Mobilitási Hét 
Kartáját írja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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39. napirendi pont: 
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat nemlegesen készült, arninek szárnos 
oka van. Mindenki előtt ismert, hogy Kőbányán a zaj-, és rezgésterhelés nagyon komoly 
problérnát jelent. A Polgármesteri Hivatal szakernberei rnellett az Önkormányzatnak az a 
jogásza, aki évek óta képviseli őket az adott területen különböző perekben, illetve a kőbányai 
lakosságat képviselő civilek (Királydornb, Gyakorló utca környéke, Kertvárosból), akik eddig 
is rendszeresen hallatták a véleményüket és egyénileg fordultak különböző szervezetekhez, 
különböző beadványokkal egy helyi Zajfóruroot hoztak létre. Javasolta a civilek számára, 
hogy rnindenképpen egyesületbe tömörülve folytassák a tevékenységüket, az Önkormányzat 
rnunkáját is egyesületként jobban tudják majd tárnogatni. A Képviselő-testület előtt lévő 
határozattervezet rnellett egy levéltervezet is megjelent, amelyet meg fognak küldeni a 
véleményüket alátárnasztva. Nincs még fenn a szerveren a levéltervezet Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

188/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a 
"Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Terve 2013-
2022" círnű dokumentáció-tervezettel, és felkéri a polgárrnestert, hogy- tekintettel a kiinduló 
adatok rnegalapozatlanságára, valarnint a repülési előírások be nem tartása rniatti panaszokra, 
az előterjesztésben foglalt indokokalapján-kérje fel a Budapest Airport Zrt.-t az Intézkedési 
Terv kiegészítésére, javítására, oly rnódon, hogy az tartalmazza a kerületre vonatkozó 
ütemezéssei a kitűzött és prognosztizált határidők megjelölésével ellátott konkrét 
intézkedéseket, feladatokat, az érintettek általi vállalásokat és az eljárások meghatározását. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy kezdeményezze a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatalánál a zajgátló védőövezet kijelölésére irányuló eljárás lefolytatását. 
Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

40. napirendi pont: 
Előzetes hozzájárulás a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlaura történő jelzálogjog bejegyzéshez 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztéshez a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rnódosító javaslatot tett, 
rnelyet az előterjesztő támogatott. 

Szóbeli módosító javaslat: 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezet 3. 
mellékletét képező, az ingatlan használatára vonatkozó szerződés ll. pontjában szereplő "8." 
szövegrész helyébe a "10." szöveg lépjen, mivel a térítésmentes használatot a 10. pont 
szabályozza. 

(244/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 244/1. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata: 
az előterjesztés 3. mellékletében szereplő, az ingatlan használatára vonatkozó 
szerződéstervezet jelenlegi 9. pontjának első mondata kerüljön törlésre: 
az előterjesztés 3. mellékletében szereplő, az ingatlan használatára vonatkozó 
szerződés ll. pontjában szereplő "Az FTC vállalja továbbá, hogy a nagycsaládos 
kártyával rendelkezők és az önkormányzati közszolgálati dolgozók részére további 
kedvezményt biztosít az Önkormányzattal történő egyeztetés alapján. A beruházás 
üzembe helyezését követő első évben a felek a napi belépőjegyárakat az alábbiak 
szerint állapítják meg:" szövegrész kerüljön törlésre az a)-d) pontokkal együtt, és 
helyébe a következőszöveg lépjen: 
"Az FTC vállalja továbbá, hogy a kőbányai lakosoknak 20% kedvezményt, a 
nagycsaládos kártyával rendelkezők részére további l O% kedvezményt, továbbá az 
önkormányzati közszolgálati dolgozók részére kedvezményt biztosít az 
Önkormányzattal történő egyeztetés alapján." 

(244/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 244/2. módosító javaslatot. 

Élő Norbert: A Gazdasági Bizottság 
jelzálogjogot, az Önkormányzatnak 
pénzfelhasználássaL 

ülésén felvetette, hogy mi történik, ha lehívják a 
semmi hatása mncs, hogy m1 történik a 

Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozat l. mellékletét képező szerződéstervezet 

egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 
"A Ferencváros kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelzálogjoggal kapcsolatos 

érvényesíthetőség lehetősége felmerül, haladéktalanul értesíti a Budapest Kőbányai 
Önkormányzatot, és amennyiben a jelzálog beváltásra kerül kártérítési kötelezettséget vállal." 

(244/3. módosító javaslat) 

Előterjesztő nem támogatja a 244/3. módosító javaslatot. 

Somlyódy Csaba: Amikor a Ferencvárossal tárgyalnak és a megállapodás szövegét 
véglegesítik, akkor arra is valamilyen formulát kellene találni, hogy a szerződés lejártát 
megelőző időben az addigi üzemeltető a különböző karbantartási munkákat nem kellő 

aktivitással folytatja. Ha újra ki akarja bérelni, akkor még jobban érdekelt, hogy olcsóbban 
tudja az üzemeltetési pályázatot megnyerni. Ennek a csapdának az elkerülése érdekében 
mindenképpen valamilyen megoldást kell az együttműködési megállapodásban kikötni. A 
bizottsági ülésen Polgármester úrnak majdnem teljes körű felhatalmazást adtak a tárgyalások 
lefolytatására, ami végül is illeszkedik abba a képbe, hogy lassan a testületi ülésre felesleges 
bejárni, hiszen így zajlik egyre több minden. Felhívja a figyelmet, hogy ez megint egy olyan 
pont, ahol a Képviselő-testület úgy ad át jogosítványt a Polgármester úrnak, hogy önálló 
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belátása szerint döntsön ebben a kérdésben. Ennek a helyességéről kéri, mindenki 
gondolkozzon el. 

Dr. Szabó Krisztián: Kiemeli a konstrukcióval kapcsolatban, hogy egy részlépésről van szó 
az előterjesztésben. Maga a konstrukció jóval nagyobb lélegzetvételű szerződéses 

konstrukciótésdöntéshozatalt igényel. Ez az előzetes hozzájárulás a jelzálogjog bejegyzéshez 
a társasági adóról szóló törvényben meghatározott konstrukció, ami azért jó ebben az esetben, 
mert jelentősen különbözik egy egyszerű jelzálogjog létesítésétől, mert a törvény garanciákat 
biztosít az Önkormányzat számára. Az előzetes hozzájárulás csupán annyit jelent, ha a TAO 
pályázat benyújtásra kerül és a szervezet támogatást nyer, és abból felépíti a támogatott 
létesítményt, jelen esetben a jégcsarnokot, ha a létesítés befejeződik, akkor a jelzálogjog 
bejegyzésre kerül az előzetes hozzájárulás alapján. A törvény úgy szól, hogy a pályázati 
forrásból a fejlesztés megtörténtekor él ez a hozzájárulás és akkor jegyezhető be ajelzálogjog. 
Láthatóan az egész konstrukció elején vannak. Ez a szerződéstervezet csak a terület esetleges 
birtokbaadását, illetve az egyes használati jogosultságokat rendezi, viszont nem rendezi a 
legfontosabb kérdést, ez pedig a vagyonjogi kérdések rendezése. Ha az Önkormányzat telkére 
egy másik fél ráépít egy nagy értékű épületet, akkor ott a tulajdonjogi kérdések hogyan 
rendeződnek. Erről mindenképpen külön szerződésben kell majd döntenie a Képviselő
testületnek, hiszen sokfélemódon lehet a tulajdonjogi kérdést rendezni. Vannak végletek az 
egyik ilyen, hogy az épület is az Önkormányzat tulajdonába kerül, a másik véglet, hogy az 
ingatlan kerül a ráépítő tulajdonába, közötte van az osztott tulajdon létesítése, illetve valami 
olyanféle megoldás, hogy akár az Önkormányzat a földhasználati jogért kártalanításban 
részesül, vagy bizonyos olyan ellentételezést kap akár az építmény tulajdonjogával, akár az 
építmény használatával kapcsolatban, ami már itt is megjelenik, tehát ez egyfajta 
ellentételezés a földhasználat tekintetében, ami kiváltja azt, hogy az Önkormányzat a 
földterület használatától elesik. A tulajdonjoga nagyon jelentős mértékben korlátozódik, 
hiszen sem elidegeníteni, sem használni nem fogja tudni. Felhívja a figyelmet, hogy ez a 
döntés még önmagában nem jelenti az építés megengedését, az azzal kapcsolatos 
kötelezettségeknek és jogosultságoknak a rendezését, arról mindenképpen külön szerződést 
kell kötni. Ezen dolgozni kell, folyamatos tárgyalásokat kell folytatni, és minél előbb a 
Képviselő-testület elé beterjeszteni. 

Élő Norbert: Az előterjesztés mögött van egy használatba adási szerződés, amely úgy szól, 
hogy "szerződés ingatlan használatba adásáról". Ehhez képest lesz még egy szerződés az 
ingatlan használatba adásáról? Nem kellene szabályozni, hogy mi a vége a használatba 
adásnak? A szerződésben az szerepel, hogy 15 évig fenntartja, de az nincs benne, hogy 
meddig adják használatba. Úgy tűnik számára, hogy a használatba adás határozatlan idejű 
lenne. 

Dr. Szabó Krisztián: Jól látja Képviselő úr, hiszen a ráépítés esetén a használati jog addig 
tart, amíg az épület áll. Ha az épület másnak a tulajdona, akkor az ő használati joga addig áll 
fenn az ingatlanon, amíg övé az épület, vagy az épület áll. Az ingatlan, ha feltüntetésre kerül 
az ingatlan-nyilvántartásban attóllétezik jogi értelemben mint önállóan nyilvántartott épület, 
addig csak ingatlan-nyilvántartásorr kívüli tulajdont szerezhet rajta az építő. Erre utal a 
szerződéstervezet 6. pontja hogy a ráépítés jogkövetkezményeit, azaz azt, hogy az ingatlant 
hogyan használhatja a ráépítő mennyi ideig, milyen módon, tulajdont szerez-e, az 
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Farkas Gábor: Nemmel fog szavazni a határozati javaslatra, nem azért, mert a 
kezdeményezést ne támogatná, hanem mert hatalmas zöldterület fog eltűnni. Véleménye 
szerint Kőbányán még nagyon sok olyan terület van, ahol megvan az infrastruktúra, 
közlekedés, más helyszínre nagyon szívesen szavazna igenneL 

Elnök: Amikor a Sportliget létrejött sportligetként, akkor már tartalmazta mindazon 
elképzeléseket, hogy itt valamikor sportcélú beruházások induljanak. Nem véletlen, hogy a 
jégpálya ügyében tudnak lépéseket tenni, a Sportliget ezen része, ha jól emlékszik 1994 óta ki 
van jelölve sportcélú beruházásra. Ez egy építési telek, pont erre a célra lett előkészítve, 
amiről a tanulmánytervek már a 90-es évek elején elkészültek. A Sportliget működéséhez 
szükség is van ilyen típusú létesítmény működésére. A fennmaradó zöldterület aránya, mérete 
még mindig elegendő lesz ahhoz, hogy a lakosság sportolhasson, kutyát sétáltassorr stb. Ha 
majd egyszer olyan állapotba jut a Gergely bánya, hogy ott parkot lehet kialakítani, akkor 
nagyon nagy felülettel fog gazdagodni a terület. Szívesebben látta volna a korábban csak 
parkolóként használt területet a Family mellett ilyen célú hasznosításban, hozzá kell tenni, 
hogy sajnos nem tudják ebben a pillanatban építési telekként használni, mivel egybe 
szabályozott a Gergely bánya területével, és ott fejlesztéseket nem tudnak indítani. Bár úgy 
tűnik, hogy Kőbánya bővelkedik különböző ingatlanokban, amely alkalmas ilyen 
beruházásokra, el kell mondja, hogy nincs. Nem találtak például egy tollaslabda csarnok 
építéséhez megfelelő telket Kőbányán, ezért Újpesten épült meg. 

Radványi Gábor: Tudják, hogy a jégkorong milyen népszerű sport, kevés Budapesten, 
illetve az egész országban a jeges felület. Budapesten mindenképpen igény van ilyen 
jégfelületre. A Ferencváros nagyszabású tervét korábban a Népligetben kívánta 
megvalósítani. Ez a csarnok kétezer néző befogadására lesz alkalmas, 2 db 30x60 méteres 
jégpályáról van szó, amely a Ferencváros becslése szerint 1,4 milliárd forintos beruházás 
lenne. Ez a terület a tavalyi, tavaly előtti vagyonértéken 300-350 millió forintra értékelték, 
amennyibe ez a telek kerül. Még ha Ferencvárosnak is nevezik a létesítmény használóit, ez 
Kőbányán lesz és a kőbányaiaknak ez mindenképpen jó lesz. A Ferencváros célja, hogy az 
Ull-es korosztálytól egészen a felnőtt csapatokig tudják a létesítményt használni, és az 
utánpótlás válogatottnak is ez lenne az otthona, ahol az edzéseit megtarthatja. Kérte, hogy 
mindenképpen kerüljön be a szerződésbe, hogy amikor a jelzálogjoghoz és a TAO-s 
pályázathoz hozzájárulnak, akkor nem árt tudni, hogy mit jelent ez Kőbányának a 
későbbiekben. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata az FTC képviselőjével történt előzetes egyeztetés 
alapján: 
Az előterjesztés 3. melléklete szerinti Szerződés 10.1 pontja a) alpontjában a "8-14 óra" 
szövegrész helyébe a "10-13 óra" szöveg lép, a b) alpontjában a "minden nap" szövegrész 
helyébe az "egy kiválasztott napon" szöveg lép. 

(244/4. módosító javaslat) 

Révész Máriusz: Ide épül egy sportcsarnok több mint l milliárd forint értékben, van egy 
telek, amelyre elméletben van egy hipotetikus felértékelés, de mivel csak sportcélra lehet 
eladni, ezért soha nem tudnák ezt a telket 300 millió forintért értékesíteni. Ha ez a 
sportcsarnok idekerül, akkor Kőbánya sportjához, a kőbányai gyerekekhez, az Újhegyi 
lakótelep iskolás gyerekeinek fantasztikus lehetőséget teremt. Hosszú távon a működtetés 
szempontjából komoly dolog, hogy egy ilyen jégcsarnok üzemeltetése több százmillió forint 
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kiadással jár éves szinten. Úgy fog működni egy hatalmas jégpálya Kőbányán, hogy az építés 
költségei nem az Önkormányzatot terhelik és a működtetés költségei sem. Véleménye szerint 
egy ilyen csarnok bérleti díjat legalább 50 OOO Ft/óra, a Ferencváros pedig heti 15 órát vállalt, 
ennyi összeget kapnak működésben. Van egy testületi döntésük, hogy a nagycsaládos 
kedvezmény egységesen ilyen esetekben 20% szokott lenni. 

Elnök: Azt gondolja, hogy bizonyos kérdésekben nagyon előre rohantak, mert nagyot 
álmodni, de azért két lábbal kell állni a földön. Jussanak el odáig, hogy a TAO pályázaton 
kapjon támogatást a sportcsarnok. 

Varga István: Felhívja a figyelmet, hogy egy ekkor intézmény működtetése nem kevés 
munkahelyet is teremt a kerületben, és ez is fontos. 

Farkas Gábor: Nem a céllal, hanem a területtel kapcsolatban van kifogása. 

Radványi Gábor: A Ferencváros április 30-áig be akarja adni a pályázatát az önkormányzat 
jelzálogjog hozzájárulásával. Valóban előre szaladtak, de ez nem hiábavaló. 

Elnök: Az előterjesztő az összes módosító javaslatot támogatta, de ezek a javaslatok 
nincsenek összhangban. 

Révész Máriusz: A kőbányai közszolgálati dolgozók részére l O% kedvezményt javasol 
biztosítani. 

Elnök: És a nem kőbányai közszolgálatban állók? 

Révész Máriusz: Ha sok jegyárat találnak ki, az már túlbonyolítja a rendszert. 

Radványi Gábor: Javaslata a kőbányai intézményekben dolgozó közalkalmazottakra, 
köztisztviselőkre, illetve a rendőrségre stb. értendő. 

Tóth Balázs: Saját intézményüknél el tudta fogadni, hogy akár országos kedvezményt adnak 
a közszolgálati dolgozóknak, de a jégpálya esetében azokat a kedvezményeket tudja 
támogatni, amelyek a kőbányaiakra vonatkoznak. 

Elnök: Véleményeszerint a Ferencvárosnak kell mérlegelni, hogy kit enged be olcsóbban. A 
Ferencvárosnak kell elfogadni, hogy általában a közszolgálatban állók 10% kedvezményt 
kapjanak. 
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Somlyódy Csaba: Érti a jó szándékot, de olyanjellegű követelményeket kell támasztani, amit 
meg is tudnak valósítani, és ellenőrizni is tudnak. Ú gy érzi, hogy már egy országos szociális 
ellátórendszer részévé kezdenek válni. Azt gondolja, hogy az ilyenjavaslatokat érdemes lenne 
átgondolni, bármennyire is jó szándékú, mert nem tudják igazából megvalósítani. 

Radványi Gábor: Visszavonja a közszolgálati dolgozókra vonatkozó javaslatát. 

Elnök: Somlyódy úr kifogásolta, hogy a polgármester már olyan felhatalmazásokat kap, ami 
csoda. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elfogadott határozattervezet a 
szerződéstervezet két pontjára vonatkozott volna. A ll. pont nemjelenik meg a szerződésben, 
mert ehelyett a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata jelenik meg. 
Kimarad a módosító javaslatból, "hogy a határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint 
módosul", itt kapott volna felhatalmazást a polgármester bizonyos időpontok módosítására, és 
kimarad a második bekezdés ből, hogy "a közönség korcsolyázás minimális időtartama heti l O 
óra". A szerződéstervezet 10.1 pontjában megjelenik, hogy a 8-14 óra helyett 10-13 óra 
szerepel, a b. pontban pedig a mindennap helyett egy kiválasztott napon, valamint a Bizottság 
által felsorolt kedvezmények szerepeljenek. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontjában 
szereplő "vagyonjogi" szöveg kerüljön törlésre. 

(244/5. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 244/5. módosító javaslatot. 

Élő Norbert: Megismétli a módosító javaslatát: a Ferencváros kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben a jelzálogjoggal kapcsolatos érvényesíthetőség lehetősége felmerül, 
haladéktalanul értesíti a Budapest Kőbányai Önkormányzatot, és amennyiben a jelzálog 
beváltásra kerül kártérítési kötelezettséget vállal. 

Elnök: Véleménye szerint elég az a biztosíték, amely a szerződéstervezet 6. pontjában van, 
hogy külön szerződésben rögzítik a ráépítés jogkövetkezményeit Nyilván ezt a Képviselő
testület tárgyalni fogja, abban a szerződésben kell majd rendezni a nyitott kérdéseket. Kéri, 
szavazzanak Élő Norbert képviselő úr módosító javaslatára, mert az előterjesztő nem 
támogatja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 8 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 244/3. módosító javaslatot. [(189/2013. 
(IV. 13.) KÖKT határozat] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 
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190/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bányató utcában található, 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanra jelzálogjog bejegyzéshez történő előzetes hozzájárulásról 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Bányató utcában 
található, 42444/34 hrsz.-ú ingatlanra - a Ferencvárosi Torna Klub (Jégkorongszakosztálya 
vagy az általa alapított gazdasági társaság) által tervezett jégcsarnok beruházásra tekintettel -
a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az igénybe vett adókedvezmény méctékéig a Magyar 
Állam javára 15 évre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előzetes 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
2. A Képviselő-testület elfogadja az l. pontban meghatározott ingatlan használatára 
vonatkozó szerződést az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 16. pontja alapjában egy óra időtartamú szünetet rendel 
el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Elnök: Kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógép be. 

41. napirendi pont: 
A Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

191/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat 
tulajdonában álló, a Budapest X., 42360/l hrsz.-ú közterületi ingatlanon található Guttmann
tónak az Újhegyi Horgász Egyesület részére 2015. december 15-éig történő haszonbérbe 
adásával az alábbi tartalommal: 
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Az Újhegyi Horgász Egyesület feladatát képezi 
a) a tó fenntartásával kapcsolatos költségek viselése, 
b) a vízterület biológiai védelme, a halak védelme, valamint a területen élő más 

állatfajok védelmének biztosítása, betegségük esetszerű gyógyszeres kezelése, 
c) a halászati felügyelet által megszabott feladatok elvégzése (pl. a vízterületre csak 

magyar őshonos hal telepíthető), 
d) a tó területének tisztán tartása, a víz minőségének megőrzése, annak rendszeres 

mérése, amintáknak időben a hatóságokhoz történő eljuttatása,a vízállás rendszeres 
jelentése, 

e) a tó területén lévő nádas kezelése, karbantartása, a téli nádaratás elvégzése, 
f) a téli időszakban a halak megfelelő levegőhöz juttatása lékeléses technológiával, 
g) a területen lévő építmények (stégek) állapotának megőrzése, a szükséges javítások 

elvégzése, a szükségessé váló felújítások elvégzése, 
h) a vízrendszer téli valamint nyári átállásának előkészítése és elvégzése és 
i) az algásodás és iszaposodás megakadályozása. 

A Horgász Egyesület a feladatok ellátása érdekében szabadon használhatja fel a tó 
hasznosításával (pl. napi horgászjegyek ára) kapcsolatban keletkezett bevételeit, továbbá az 
Egyesület korlátozás nélkül használhatja a tó partján található szivattyúházat, amelyet a 
megállapodás aláírásával egyidejűleg kezelésbe kap az ÖnkormányzattóL Az Egyesület 
vállalja, hogy egy naptári évben, előzetes egyeztetés és erre irányuló felkérés esetén 
maximum 100 kg élő hallal támogatja az Önkormányzat rendezvényeit. A megállapodás 
2015. december 30-áig szól azzal, hogy a szerződő feleknek fél évvel a megszabott határidő 
leteltét megelőzően egyeztetést kell kezdeményezniük a megállapodás l O évvel történő 
meghosszabbítása érdekében. Az Egyesületnek együtt kell működnie az Önkormányzattal 
vagy az Önkormányzat bármely cégével, szervezetével, a tó fejlesztésére vonatkozó 
pályázatokat pedig támogatnia kell. Az Egyesület vállalja, hogy tevékenyerr részt vesz minden 
olyan kezdeményezésben, amely elősegíti, hogy a kerületben tanuló diákok jobban 
megismerjék a természetet, a tó élővilágát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást készíttesse el és azt az 
Önkormányzat képviseletében írja alá. 
Határidő: 2013. május l. 
Feladatkörében érintett: a fejlesztési szakterületért és a külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

42. napirendi pont: 
Csák Gyöngyi Mágnesvihar című versgyűjteménye kiadásának támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A költőnő hetedik kötete jelenne meg. Módosító javaslat érkezett a határozati 
javaslathoz, amely 140 OOO Ft támogatást javasol. Az előterjesztő az eredeti javaslatot 
200 OOO Ft támogatja. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a módosító javaslatra. 

83 



84 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. és 2. pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [200 OOO] 
140 OOO Ft összeggel támogatja Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását 
azzal, hogy a támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja, 
amennyiben Csák Gyöngyi vagy a Fekete Sas Kiadó igazolja, hogy a kiadáshoz szükséges 
további [80 200 Ft] összeg rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület a [200 OOO] 140 OOO Ft összegű támogatás fedezetét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú 
általános tartaléka) biztosítja." 

(234/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő nem támogatja a 234/1. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 234/1. módosító javaslatot. [192/2013. 
(IV. 18.)} 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

193/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatásáról 
(14 igen, 2 ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200 OOO Ft 
összeggel támogatja Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a 
támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja, amennyiben Csák 
Gyöngyi vagy a Fekete Sas Kiadó igazolja, hogy a kiadáshoz szükséges további 80 200 Ft 
rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület a 200 OOO Ft összegű támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. ev1 költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú 
általános tartaléka) biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, 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. 
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43. napirendi pont: 
Gion Nándor író részére emléktábla állítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet egészüljön ki egy 
melléklettel az emléktábla szövegével az alábbiak szerint: 
"l. melléklet a ... /2013. (IV. 18.) KÖKT határozathoz 
Az emléktábla felirata: 
Ebben a házban élt és alkotott 1994-től haláig Gion Nándor (1941-2002) József Attila-díjas 
író, újságíró, forgatókönyvíró, színházigazgató, az Újvidéki Rádió magyar főszerkesztője. 
Állíttatta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013" 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javasiatra az előterjesztői módosító javaslat 
figyelembevételével. 

194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít 
Gion Nándor író, újságíró részére a Budapest X. Kőrösi Csoma sétány 3. szám alatt, melynek 
költségét a polgármester általános tartalékkerete terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

J. melléklet a 194/2013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 
Az emléktábla felirata: 
Ebben a házban élt és alkotott 1994-től haláigGion Nándor (1941-2002) József Attila-díjas 
író, újságíró, forgatókönyvíró, színházigazgató, az Újvidéki Rádió magyar főszerkesztője. 
Állíttatta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 3" 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

44. napirendi pont: 
A Szent László Kórus támogatása a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 

Alapítványán keresztül 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: A költségvetés tartalmazza a forrást, de a Képviselő-testületnek kell dönteni az 
alapítványi támogatásokról. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra. 

195/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 25.) 
részére a Szent László Kórus 2013. évi működési költségeihez bruttó l OOO OOO Ft támogatást 
biztosít -megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. sora 
terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat 
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

45. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 

valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

196/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztásáról szóló 
984/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonásáról 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötött 
megállapodás módosításáról szóló 984/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatot visszavonja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

46. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 1-V. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban határozatot nem hoz a Képviselő-testület, a héten 1,9 
milliárd forintot kötöttek le 30-40-50 napra. A napirendi pont tárgyalását lezárja, miután nem 
jelentkezik senki hozzászólásra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 1-V havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

47. napirendi pont: 
A 2013. évi idősek üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

197/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a 2013. évi idősek üdültetéséről szóló pályázat elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Balatonalmádiban fekvő üdülőjében az l. számú turnusban 2013. május 6. és ll. között a 
következő 22 személynek biztosít üdülési lehetőséget: 

Szoba: Név: Szervezet 
Fszt. l. 13. (26) Varg a Károlyné Egyéni jelentkező 
4 ágyas 17. (31) Gyur ika Lászlóné Egyéni jelentkező 

63. (121) Imre Györgyné Egyéni jelentkező 
64. (124) Imre Lászlóné E éni jelentkező 

Fszt. 2. 5. (12) Szab óné Muzsik Ilona Egyéni jelentkező 
3 ágyas 18. (33) Heil man Gyuláné Egyéni jelentkező 

42. (63) Csen di Ibolya Eg éni jelentkező 
I. 4. 61. (110) Csór é Lajos 

Bárka Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub 
2 ágyas 61. (lll) Csór é Lajosné 

I. 5. 13. (25) Varg a Károly Egyéni jelentkező 
4 ágyas 17. (32) Gyu rika László Egyéni jelentkező 

63. (120) Imre György Egyénijelentkező 
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64. (123) Imre László Egyéni jelentkező 
I. 6. 2. (5) Eszenyi Jánosné Egyéni jelentkező 

3 ágyas 12. (23) Zsolnai Borbála Egyéni jelentkező 
12. (24) Lakó Gyuláné Egyéni jelentkező 

I. 7. 37. (57) Borbándi András Egyéni jelentkező 
3 ágyas 65. (128) Pekár János Egyéni jelentkező 

79. (145) Merucza Mihály Egyéni jelentkező 
I. 8. 39. (60) Gábor Bálintné Egyéni jelentkező 

3 ágyas 78. (144) Horváth Fererrené Egyéni jelentkező 
(2+1) 80. (146) Sebők Gusztávné Egyéni jelentkező 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Balatonalmádiban fekvő üdülőjében a 2. számú turnusban 2013. szeptember 9. és 14. között a 
következő 22 személynek biztosít üdülési lehetőséget: 

Szoba: Név: Szervezet 
Fszt. l. 26. (46) Boleráczki Józsefné Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
4 ágyas 28. (48) Davidovics Lászlóné Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

30. (50) Gál Józsefné Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
31. (51) Makai Béláné Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

Fszt. 2. 40. (61) Judák Jánosné Egyéni jelentkező 
3 ágyas 41. (62) Mészáros Istvánné Egyéni jelentkező 

55. (99) Janiszewski Magdolna Egyénijelentkező 

I. 4. 8. (17) Benkő Attila 
Egyéni jelentkezők 

2 ágyas 8. (18) Benkő Attiláné 
I. 5. 32. (52) Sirály Gusztávné Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

4 ágyas 33. (53) Sebestyén Gyuláné Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
34. (54) Simoncsicsné D. Borbála Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
36. (56) Szabó Fererrené Kőbányai N_yugdíjasok Klubja 

I. 6. 20. (36) Jakabné Kurucz Katalin Egyéni jelentkező 
3 ágyas 76. (142) Paszternák Béláné Egyéni jelentkező 

77. (143) Strobl Péterné Egyéni jelentkező 
I. 7. 27. (47) Burján Tibo Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

3 ágyas 29. (49) Demeter Károly Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
35. (55) Virágh József Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

I. 8. 4. (8) Talán Kálmánné Egyéni jelentkező 
3 ágyas 4. (9) Kovács Lászlóné Egyéni jelentkező 
(2+1) 63. (122) Horváth Károlyné Bárka Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Balatonalmádiban fekvő üdülőjében a 3. számú turnusban 2013. szeptember 16. és 21. között a 
következő 22 személynek biztosít üdülési lehetőséget: 

Szoba: Név: Szervezet 

Fszt. l. 43. (65) Szabó Béláné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
4 ágyas 43. (66) Bíró Győzőné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

43. (67) György Károlyné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
43. (68) Hetiinger Sándorné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

Fszt. 2. 44. (69) Bata Teréz Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
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3 ágyas 44. (70) Bolla Gézáné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
44. (71) Szabadkai Ervinné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

I. 4. 46. (80) Palkó Gyula Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
2 ágyas 45. (7 6) Gáspár Gellért Ferenc Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

I. 5. 44. (72) Szabóné Boross Mária Kőbányai Polgárok Nyugdfjasok Klubja 
4 ágyas 44. (73) Bernáth Lászlóné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

46. (77) dr. Pokk Perenené Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
46. (78) Szecsődi Imréné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

I. 6. 46. (79) Huszár Gizella Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
3 ágyas 47. (82) Mucsiné Harazin Katalin Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

47. (83) Dóczi Istvánné Kőbányai Polgárok Nyl!&_díjasok Klubja 
I. 7. 47. (84) Győrkös Sándor Erikné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

3 ágyas 47. (85) Berda Zsuzsa Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
47. (86) Rácz Antalné Kőbányai Po!_g_árok Nyugdíjasok Klubja 

I. 8. 45. (74) Patkó István Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
3 ágyas 45. (75) Patkó Istvánné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 
(2+1) 43. (64) Tyepkó Tiborné Kőbányai Polgárok Nyugdíjasok Klubja 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Balatonlellén fekvő Nyári Táborában a 4. számú turnusban 2013. szeptember 2. és 7. között a 
következő 27 személynek biztosít üdülési lehetőséget: 

Név: Szervezet 

ll. (22) Németh Sándorné Egyéni · elentkező 
81. (147) Ra"czi Péterné Egyéni jelentkező 
82. (148) Ujlaki Perenené Egyéni jelentkező 
86. (154) Szalay Albertné E yéni jelentkező 
86. (156) Kun Sándorné Egyéni jelentkező 

Név: Szervezet 

58. (104) Király Ernő Egyéni jelentkező 
68. (132) Hiebl Lajos Egyéni jelentkező 
85. (152) Koplányi Ferenc Egyéni jelentkező 

Név: Szervezet 

6. (13) He edüs Eva Aranka Egyéni jelentkező 
6. (14) Kormos Julianna Egyéni · elentkező 

15. (28) Ispán Istvánné Egyéni jelentkező 
84. (151) TóthnéDulai Mária Egyéni · elentkező 
86. (157) Welecz Gyuláné Egyéni jelentkező 

Név: Szervezet 

l. (l) Szabó F erencné Egyéni jelentkező 
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l. (2) Kása Balázsné Egyéni jelentkező 
l. (3) Gajdos Józsefné Egyéni jelentkező 
l. (3) Szentgyörgyi Sándorné Egyéni jelentkező 
- -

Név: Szervezet 

22. (39) Márkus Zoltán Egyéni jelentkező 
22. (40) Márkus Zoltánné Egyéni jelentkező 
- -

- -

- -

Név: Szervezet 

60. (106) Szabó Sándor Egyéni jelentkező 
60. (l 07) Szabó Sándorné Egyénijelentkező 
- -

- -

- -

Név: Szervezet 

25. (44) Tóth Ferenc Egyéni jelentkező 
25. (4 5) T ó th F erencné Egyéni jelentkező 
- -

- -

- -

Név: Szervezet 

16. (29) Szakácsi István Egyéni jelentkező 
16. (60) Szakácsi Istvánné Egyéni jelentkező 
- -

- -

- -

Név: Szervezet 

21. (37) Pinczés Alajos Egyéni jelentkező 
21. (38) Pinczés Alajosné Egyéni jelentkező 
- -

- -

- -

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központot az idősüdültetés Balatonalmádiban tartandó első (2013. május 6-11. 
közötti), második (2013.szeptember 9-14. közötti), harmadik (2013. szeptember 16-21. 
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közötti), valamint Balatonlellén a negyedik (2013. szeptember 2-7. közötti) turnusának 
lebonyolításával. 
6. A Képviselő-testület a 2013. évi idősüdültetés céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. sorában erre a célra tervezett 
4 OOO OOO Ft-ot felszabadítja a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Idősellátás 
szervezeti egysége részére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: Következnek a zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok. Kéri, van-e valakinek 
javaslata, hogy ezeket a napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják? Nincs javaslat, nyilvános 
ülésen tárgyalják ezeket a napirendi pontokat. 

48. napirendi pont: 
Az önkormányzati lakások elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Élő Norbert: A lakáskoncepció alapján világos, hogy mely lakásokat értékesítik, viszont 
egyetlen egy probléma van, nem tudják az ingatlanokat miért pont annyiért akarják eladni. 
Amikor egyenként bekerül az értékesítés, akkor részletes értékbecslés van, és akkor derül ki, 
hogy mennyiért lenne érdemes eladni. Javasolja, hagyják ki a vételár forgalmi érték 
százalékot és a Gazdasági Bizottság ülésén tegyen egyenként javaslatot a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. 

Elnök: Azért nem ért egyet Élő képviselő úr javaslatával, mert a bizottsági ülésen semmilyen 
érv nem hangzott el amellett, hogy a Kápolna utcai lakás 55% helyett, miért 60%-ért kerüljön 
értékesítésre. A bizottság annyit mondott, hogy ez túl olcsó, miközben meggyőződése, hogy 
az a Kápolna utcai lakás 3,9 millió forintért, lakottan teljesen reális áron került a bizottság elé. 
A koncepció egyébként részletesen indokolja, hogy melyik lakást, miért ennyiért kerül 
elidegenítésre. A lakás bérlőjével mindenképpen el kell indítaniuk egy tárgyalást, amelyhez 
mindenképpen kell egy iránymutatás, szám, ami alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tud 
érdemben tárgyalni. 

Élő Norbert: Polgármester úrnak azért nincs igaza, mert nem látnak négyzetmétert. A 
bizottsági Elnök úr úgy kezdte a napirend tárgyalását, hogy véleménye szerint a 60 OOO Ft/m

2 

vételár kicsit olcsónak tűnik, és ebből alakult ki az a polémia, hogy mennyit is ér egy lakott 
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lakás eladva, és milyen piaci viszonyok vannak. Akkor tudja eldönteni, amikor bekerül eléjük 
az összes értékbecslése - megdicséri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, mostanában nagyon 
reális piaci értékbecsléseket adnak be-, de szeretné tudni, hogy minek a 60%-áért adják el. 
Látatlanban döntenek százalékokróL Javasolja, hogy a vételár a forgalmi érték százalékában 
című sort vegyék ki. 

Elnök: Jelzi Képviselő úrnak, hogy az előterjesztés 2. számú melléklet első sora úgy 
kezdődik, hogy Agyagfejtő u. l O. VII. em. 31. 68 m2

, összkomfortos, távfűtéses stb. 

Marksteinné Molnár Julianna: A lakáskoncepcióban a lakás forgalmi értéke is 
ingatlanonként fel volt tüntetve. Ez valamilyen iránymutatást ad, és le volt írva elég 
részletesen egy-egy ingatlannak a jelenlegi állapota. Ez az előterjesztés a lakáskoncepcióra 
alapozva készült el. Jól áttekinthető anyagnak tartja. 

Élő Norbert: Mivel ossza el a 68 m2 -t? Akkor tudna felelős véleményt mondani, nem tudja 
megítélni az anyag alapján. Ha aktualizált értékbecslés is lenne, vagy legalább egy ár, akkor 
könnyű lenne dönteni. Ha felelősen akarnak gazdálkodni Kőbánya vagyonával, akkor ezeket a 
lakásokat egyenként vizsgálják meg. 

Révész Máriusz: Nemrég még sokkal olcsóbban adták a kőbányai lakásokat, aminek az volt 
a célja, hogy a lakásállomány Kőbányának nem profitot termel, hanem hihetetlen százmilliós 
nagyságrendben viszi el a költségvetésből a pénzt. A Kőbányai Önkormányzatnak elsődleges 
érdeke, hogy a nagyon nagy veszteséget termelő lakásoktól megszabaduljon, ahogy csak tud. 
Az előterjesztésben le van írva, hogy a portfoliótisztítás miatt olyan lakásoktól kívánnak 
megszabadulni, ahol a társasházakban egy vagy maximum két lakás található. 68 m2 -es lakás 
esetében nem az a kérdés, hogy mivel osszák el a négyzetmétert, hanem mit osszanak el a 
négyzetméterreL Az árat pedig meg lehet találni más előterjesztésben. 

Farkas Gábor: Kérdezi, hogy az eladásokból befolyt nem csekély összeget mire fordítják? 
Reméli, hogy lakásfelújításokra kerül vissza az összeg, nem pedig működésre fordítják. 

Elnök: A befolyó összegek a lakásgazdálkodásuk helyzetén történő javítást szolgálják. 
Hozzászólásra nincs több jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
alább felsorolt lakások bérlő részére történő értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt 
százalékának megfelelő vételáron. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-t, hogy a lakás bérlőj ét, illetve bérlőit tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségeiről 
és annak feltételeiről. 
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Vételár a forgalmi 
Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában 

l. 42309/25/A/119 Agyagfejtő utca l O. VII. emelet 31. 60 

2. 42309/28/ A/50 Agyagfejtő utca 20. l. emelet 6. 60 

3. 38319/12/A/2 Bihari utca 7 lb fszt. 2. 60 
4. 38431/31/A/2 Bihari utca 14/a fszt. 2. 60 
5. 41539/0/A/9 Cserkesz utca l 7. fszt. 9. 60 

könyv szerinti 
6. 39470/85/A/139 Csertő utca 18-20. V. emelet 139. nettó érték 

7. 42309/3/ A/ll Dombtető utca 6. l. emelet 8. 60 

8. 41717/63/A/2 Gergely utca 35/e félemelet 3. 60 
könyv szerinti 

9. 41715/0/A/11 Gergely utca 37. fszt. 10. nettó érték 

10. 39210/123/A/41 Gyakorló utca 15. VII. emelet 41. 65 

ll. 39210/125/A/44 Gyakorló utca 17. VII. emelet 44. 65 

12. 41620/0/A/6 Gyömrői út 45. fszt. 6. 60 

13. 41203/23/ A/77 Harmat utca 78. III. emelet 9. 60 

14. 38956/0/A/4 Hölgy utca 26. fszt. 3. 65 

15. 41453/4/A/1 Kápolna tér 3. fszt. 5. 60 

16. 41540/96/A/4 Kelemen utca 1/c alagsor 2/a 60 

17. 41837/0/A/l Kelemen utca 32. fszt. l. 65 

18. 41838/1/A/2 Kelemen utca 34/a fszt. l. 65 

19. 41203/32/A/34 Kéknyelű utca 9. II. lépcsőház IV. emelet 16. 60 

Kőrösi Csoma Sándor út 35-37. VII. emelet 
20. 41400/19/A/95 95. 60 

21. 41400/ ll A/26 
Kőrösi Csoma Sándor út 41. VI. emelet 25. 

60 

22. 41105/3/A/71 Lavotta utca 3. VII. emelet 27. 60 

23. 41105/2/A/84 Lavotta utca ll. X. emelet 40. 60 

24. 39148/0/A/l Liget utca 32. fszt. l. 55 

25. 3915110/A/6 Liget utca 38. fszt. 6. 55 

26. 38924/54/A/4 Luca köz 2. fszt. 6. 55 

Mádi utca 79-89. III. lépcsőház III. emelet 
27. 41203/21/A/37 10. 60 

28. 41899/0/A/l Márga utca 18. alagsor l. 55 

29. 42094/2/A/49 Medveszőlő utca 6. II. emelet 7. 60 

30. 41540/69/A/2 Mongol utca 25. alagsor 2. 60 

31. 41643/0/A/8 Noszlopy utca 32. fszt. 8. 55 

32. 42309/61/ A/130 Oltó utca 6. X. emelet 43. 60 

33. 42309/62/ A/62 Oltó utca 12. IV. emelet 18. 60 

34. 41400/18/A/11 Ónodi köz 2. III. emelet 2. 65 

35. 41400/21/ A/6 Ónodi köz 5. félemelet 3. 65 

36. 41237/0/A/1 Sörgyár utca 35. l. lépcsőház fszt. l. 65 
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37. 41043/1/C/1 Sörgyár utca 54. fszt. l. 65 

38. 38369/22/A/1 Szállás utca 28. fszt. l. 65 
39. 38390/1/A/2 Száva utca 20. fszt. 2. 60 

40. 121127/42/A/102 Újlak utca 104. IV. ernelet 13. 60 

41. 38315/70/A/62 Üllői út 130. lll. lépcsőház III. ernelet 2. 65 

42. 38315/76/A/1 Üllői út 13 8. I. lépcsőház fszt. l. 60 

43. 3 8 924/92/ A/2 Vasláb utca 3. fszt. 18. 65 

44. 41460/12/A/20 Veszprémi utca 8. II. ernelet 9. 65 

45. 38924/48/A/16 Vécs köz 2. II. lépcsőház II. ernelet 12. 55 

46. 41203/18/A/1 Vörösdinka utca 3. fszt. l. 60 

47. 41203117/A/4 Vörösdinka utca 7. I. lépcsőház I. ernelet 3. 60 

Vörösdinka utca 9. II. lépcsőház III. ernelet 
48. 41203/20/ A/29 ll. 60 

49. 38315/47/A/32 Zágrábi utca 9. III. ernelet 2. 65 

50. 38315/53/ A/39 Zágrábi utca 19. III. ernelet 9. 65 

2. A Képviselő-testület hozzájárul az alább felsorolt üres lakások pályázati úton történő 
értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt százalékában meghatározott kikiáltási áron. A 
Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az üres lakásokra 
vonatkozóan készítse el az értékbecslési szakvéleményeket 

V étel ár a forgalmi 
Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában 

l. 42309/4/A/41 Dombtető utca 10. IX. ernelet 37. 70 

2. 39210/122/A/62 Gyakorló utca 13. X. ernelet 62. 65 

3. 4139717 l A/2 Harmat utca 16/a fszt. 2. 55 
könyv szerinti 

4. 151159/6/A/144 Havanna utca 58/c V. ernelet 25. nettó érték 

5. 82937/29/A/105 
Neptun utca 110. IV. ernelet 19. 

60 

6. 41142/0/A/10 
Sörgyár utca 59. fszt. 10. 

60 

7. 38315/58/A/4 
Szárnyas utca 16/a fszt. 4. 

65 

3. A Képviselő-testület hozzájárul a 42309/55/A/95 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Bányató 
utca 26. I. ernelet 8. szám alatti lakás 1/2-ed tulajdoni hányadának a társtulajdonos részére 
történő értékesítéséhez, illetve eredménytelen értékesítés esetén a tulajdonközösség peres úton 
történő rnegszüntetéséhez. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy 
az ingatlan tulajdoni hányadára készítse el az értékbecslési szakvéleményt. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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a Kőbányai vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

49. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kápolna u. 13. szám alatti ingatlan elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Gazdasági Bizottság módosító javaslata 55% helyett 60%-ra javasolta növeini a 
vételárat a forgalmi érték százalékában, ezt az előterjesztő támogatta. Kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra a támogatott módosító javaslattal együtt. 

A Gazdasági Bizottság módosító javaslata: A határozattervezet 2. pontjában szereplő 
"3 905 OOO Ft" szövegrész helyébe a " 4 260 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: A vételár a forgalmi érték 55%-a helyett 60%-nak megfelelő összegben kerüljön 
meghatározásra. 

(262/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 262/1. módosító javaslatot. 

199/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. szám alatti, 
41510/6/ A/292 helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 260 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

50. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Állomás u. 15. szám alatti ingatlan elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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200/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 15. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 15. szám alatti, 
39016/9/A/427 helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 575 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

51. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

201/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci 
bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti, 39186/1/A/97 
helyrajzi számú lakás piaci alapon történő bérbeadásához, az alábbi feltételekkel: 

a) A lakás piacialapú bérleti díja 50 OOO Ft/hó. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti díj 
KSH által közölt fogyasztói árindex méctékével megegyező nagyságú, egyoldalú 
nyilatkozattal történő emelésére. 

b) A Bérlő a bérleti díj on felül köteles a közüzemi díjakat megfizetni. 
c) A bérbeadás határozott időtartamra, maximum két évre történhet, a szerződés ben 

biztosítva mind a bérlő, mind pedig a bérbeadó részére a kettő hónapos, rendes 
felmondás lehetőségét is. 

d) A bérbeadás feltétele, hogy a lakás, illetve a berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű 
használatából adódó javítási és felújítási munkáinak, illetve cseréjének költségeit a 
bérlő köteles megfizetni. 

e) A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a 
bérlő háromhavi bérleti díjnak megfelelő óvadékat köteles megfizetni. 

f) A bérleti szerződés hatályba lépésnek feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú 
kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás -
felmondás esetén vagy a bérleti jogviszony lejártát követő - önkéntes kiürítésével 
kapcsolatban. 

2. A Képviselő-testület 2014. április 30. napjáig- új bérbeadás esetén-hozzájárul a lakás 
l. pontban rögzített feltételekkel történő bérbeadásához. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás piaci alapú bérbeadásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye rrieg. 

Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Javaslatot tesz sorrendmódosításra, mivel a soron 
következő napirendi pontokat zárt ülésen kell tárgyalniuk és felvettek két napirendi pontot 
amit nem. Kéri, szavazzanak arra, hogy a zárt ülés előtt tárgyalja a Képviselő-testület ezt a 
felvett két napirendi pontot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az 52. napirendi pontként tárgyalja "A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tagságában történő változásról szóló (307. számú) előterjesztést, továbbá 53. 
napirendi pontként "A Népjóléti Bizottságnak a LÉLEK-program keretében 
lakásbérbeadásról hozott felfüggesztett döntéseiről szóló (308. számú) előterjesztést. 
[20212013. (IV. 18.)] 

52. napirendi pont: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságában történő változás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tokody Marcell Gergely a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja 
volt. Javasolja, hogy ebben a bizottságban folytassa a munkát Fazekas Gábor úr. 
Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

203/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tagságában 
történő változásról 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 18-ai 
hatállyal Farkas Gábort a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává 
megválasztj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 

53. napirendi pont: 
A Népjóléti Bizottságnak a LÉLEK-program keretében lakásbérbeadásról hozott 

felfüggesztett döntései 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: A Népjóléti Bizottság hozott egy határozatot, amely a LÉLEK Prograrnon belül egy 
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról szólt, Alpolgármester úr jelezte, hogy mindenképpen 
szeretné, ha ezt újratárgyalnák számosok miatt, ami az előterjesztésben kifejtésre került. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslat: 
Javasolja, hogy az előterjesztés 1-4. mellékletében foglalt határozattervezetek az alábbiak 
szerint módosuljanak: 
"( ... ) bérbe adja azzal a feltétellel, hogy hetente egyszer egy órában csoportterápián vesznek 
részt." 

(223/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 223/3. módosító javaslatot. 

Elnök: Ez úgy került előterjesztésre, mint az eredeti előterjesztés, természetesen azt a 
módosító javaslatot, amit az előterjesztő már támogatott a bizottsági ülésen itt is támogatui 
kívánja. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Akkor ezt a szövegrészt mindegyik határozati j avaslatba be kell 
venni. Ha ezt ajavaslatot sem fogadja el az előterjesztő, akkor tartózkodni fog a szavazástól. 

Elnök: A módosító javaslatnak minden határozati javasiatha be kell kerülnie, hogy hetente 
egyszer terápián kell részt venni a lakásbérlőknek Az még kérdés, hogy ez milyen módon 
valósul meg. Ezt meg kell szervezni a LÉLEK ponton belül. 

Tóth Balázs: Fel szerette volna hívni a figyelmet, hogy ezek a rendszeres heti találkozók ne 
munkaidőben történjenek, de elhangzott, hogy mindenki így gondolja. 

Elnök: A legfőbb cél ezeknek az embereknek abban történő segítése, hogy visszataláljanak a 
normális kerékvágásba. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (mikrofon nélküli felszólalás) Úgy kéri bevenni a határozati 
javaslatba, hogy azzal a feltétellel( .... ). Így eltekint az első módosító javaslatátóL 

Elnök: Azzal a feltétellel, hogy heti egy alkalommal részt vesz ezen a terápián. Kéri, 
szavazzanak a határozati j avaslatra a támogatott módosító javaslattal együtt. 

204/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § 
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(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 24m2 

alapterületű, komfortos lakást Küffner József és Rajtik József számára határozott időre, 
2014. április 30-ig, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy hetente egyszer egy 
órában csoportterápián vesznek részt. 
Határidő: 2013. május 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

205/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 38. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § 
(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Gergely u. 38. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 25m2 

alapterületű, komfortos lakást Kárpátvölgyi Zsolt és Öreg István számára határozott időre, 
2014. április 30-ig, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy hetente egyszer egy 
órában csoportterápián vesznek részt. 
Határidő: 2013. május 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

206/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az 1103 Budapest, Kada u. 24. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § 
(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kada u. 24. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 24 m2 

alapterületű, komfortos lakást Zsingor Mátyás és Bozsó Gábor számára határozott időre, 
2014. április 30-ig, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy hetente egyszer egy 
órában csoportterápián vesznek részt. 
Határidő: 2013. április 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

207/2013. (IV.18.) KÖKT határozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 23/b fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § 
(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Harmat u. 23/b fszt. 3. szám alatti egy szoba, 48m2 

alapterületű, komfortos lakást Mércse Gyuláné sz.: Jónás Amália, Mércse Gyula, Mércse 
Pál és Mércse János számára határozott időre, 2014. április 30-ig, szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy hetente egyszer egy órában csoportterápián vesznek részt. 
Határidő: 2013. május 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
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Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülés keretében tárgyalja az 54-60. napirendi pontokat. 

54. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 54. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

55. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 55. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

56. napirendi pont: 
A Habkorona Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 56. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

57. napirendi pont: 
A Freneh-Power Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 57. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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58. napirendi pont: 
A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 58. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

59. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 60. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

60. napirendi pont: 
A 2013. évi kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 60. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület munkaterv 
szerinti ülése 2013. május 16-án (csütörtökön) 9 órakor lesz. Jelzi, hogy májusban várhatóan 
rendkívüli testületi ülést is fognak tartani, valamikor 16-a és 30-aközött. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 15.45 óra. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2013. április 18-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 .l Far kas Gábor 

6.1 dr. Fejér Tibor 

7.1 Gál Judit 

8./ Marksteinné Molnár Julianna 

9 .l Mácsik András 

l O .l Mihalik András 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

12./ Radványi Gábor alpolgármester 

13./ Révész Máriusz 

14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 

LJ'~ 
··················································· 

··~··;············· .. ·········· 
-'/"/.~~-{_ .... :P~t-· ....... ? ............................. . 

! ·, i''YYJ ' 
' í 

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

~ vl- . ................ ~v.~ .................... . 
-----· ~ ' . 

~-: l 

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

....... ~~.t-~ .......................... 7''''''' 

~., ~ 4 -{/ / / / , r 
/ iti// t_-;;"'/ / ij;t:-~·( .. l_ 

J ,.- Í' v& L - .....-· {_, l ., ................................... /,, .. /. ..... . 
. .--

··················································· 
,, '\ \ \: ' ~, 
·~ '"'" -~ /'-"> -~ " .. \J .... : ............... :.~ ...... ·...,~··\·············· 

"'-.: 

·······:;;··>···_····;?························ 
·~~- -~ ··················································· 

••• <.~ •• ~- ••• ~;,_ ••••• :-::-:-:-:-••••••••.••••.••••• 
~ l (,Jv L_(_ r ~VVMAr1'-- {)~~ 

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

C/ 9. ···z·-·····t··· ......................... . 
... . ...J ... & ... h .. J/:s .......... . 
..................... ~'\.:... ...................... . 

J;:'~()\ 
........... / ................ ~ ..... ? .............. . 
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Fodor János 
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Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 
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Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 
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Vámos Imre 
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Németh László 

Szabó László 

dr. Szebechlebszky Erika 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 
····················································· 
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