
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. február 21-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jogi Csoport 
J egyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Belső Ellenőrzés 

F őépítészi Csoport 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Könyvvizsgáló 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Kőbányai Görög Önkormányzat 
Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Kőbányai Német Önkormányzat 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőbányai Diák Önkormányzat 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Kárpáti Beatrix 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Vámos Imre 
Mozsár Ágnes 
Szabó László 
dr. Lukács János 
dr. Szebechlebszky Erika 
JoósTamás 
Büki Péter 
Nagy István 
Kollátosz Jorgosz 
Filipovics Máté 
Danka Zoltán 
Inguszné dr. Barabás Rita 
Bacsa Gyula 

Dobrai Zsuzsanna 
Rappi Gabriella 
Deézsi Tibor 
Laukó Zsófia 



Kőbányai Gézengúz Óvoda 
Kőbányai Román Önkormányzat 
Kőbányai Ruszin Önkormányzat 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 
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Murányiné Bényei Ibolya 
Füle József 
Kobervász Éva 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Kéri, jelentkezzenek be a szavazógépbe. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az 
elmúlt hónap fontosabb eseményeiről: 

• Sokan részesei annak a fórumsorozatnak, amelyet Kőbánya egyes városrészein 
tartanak. A közmeghallgatásan csekély volt a részvétel, ezeken a városrészi 
fórumokon viszont nagy az érdeklődés, az eddig megtartott rendezvények 
mindegyikén száznál többen voltak jelen. Nagyon sok helyben fontos problémáról 
adnak tájékoztatást az ott élők, így a felvetések orvoslására is viszonylag gyorsan sor 
kerülhet. Hátra van még a kertvárosi, városközponti, illetve az Üllői út térségében 
tervezett városrészi fórum. 

• Tállai András államtitkár úr meghívására Jegyző úrral részt vettek a 
Belügyminisztériumban egy tanácskozáson, amely az Önkormányzatot érintő 
adósságátvállalásról szólt. A Fővárosnál, a nagyvárosoknál jellemzően az állam 40%
os adósságátvállalást irányzott elő Kőbánya számára is. A tárgyaláson jelezték, hogy 
mivel Kőbánya viszonylag csekély adósságállománnyal rendelkezik, ezért számukra 
bár nagyon fontos és jónak tartják, hogy közel egy milliárd forintot az adósságukból 
az állam átvállal, de szívesen vennék, ha egyéb kompenzációval támogatná az 
egyébként jól gazdálkodó Kőbányai Önkormányzatot. Számos megoldásra váró 
kérdést soroltak fel, amelyhez szívesen vennék a központi állami támogatást. Bíznak 
abban, hogy a tárgyalások előrehaladtával lehetőség nyílik ezek támogatásba történő 
bevonására. 

• Az elmúlt héten dr. György István országgyűlési képviselő úr, illetve Radványi Gábor 
alpolgármester úr tárgyalást folytatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, 
Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonnyal különböző a MÁV -val kapcsolatos 
ügyeik előmozdítását igyekeztek elérni. Ú gy tűnik biztató an haladnak a tárgyalások, 
hogy megoldjanak két évtizedes problémát a MÁV-lakótelepen a Salgótarjáni út 
térségében. Előremutatóaka tárgyalások a Törekvés sportingatlan kérdésében, illetve a 
Vaspálya utcában húzódó vasúti pályatest helyzetének rendezésében. Az a vasúti 
pályatest az Önkormányzat tulajdona jelen pillanatban. Reményeik szerint ebben az 
évben áttörés várható szinte minden kérdésben. 

• Az elmúlt héten rendkívüli eseményre került sor az Ónodi utcában. Egy lakástűzben, 
robbanás történt, ahol egy fiatalember súlyosan megsérült. Az Önkormányzat 
annyiban tudott segítséget nyújtani, hogy a családot elszállásolták a Hungária körúti 
átmeneti szállásukon, illetve a ház fűtésének helyreállításához is adott segítséget. Az 
átmeneti időszakban az Önkormányzat biztosított a fűtéshez olajradiátorokat a dr. 
Sztanek Endre Alapítvány bevonásávaL 
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• Tegnap megállapodást írtak alá Kispest, Pesterzsébet Önkormányzatával közösen, 
illetve a Pensio 17. Kft-vel, ezzel kerületünk is csatlakozott ahhoz a "minta menza" 
programhoz, amely célja, hogy egy jóval egészségesebb alapanyagokból készülő 
közétkeztetést tudjanak biztosítani az intézményeiben. Kőbányán jelen pillanatban a 
Kada Mihály Általános Iskolára és a mellette működő Gyermekek Háza Óvodára, a 
Gézengúz Óvodára és a Komplex Általános Iskolára terjed ki a megállapodás. Az 
Önkormányzat és a szülők számára mindez pluszterhet nem eredményez. Ú gy v éli 
nagyon fontos, hogy a közétkeztetés Kőbányán is és máshol is az országban nagyon 
jelentős minőségi javulásan menjen keresztül. 

• A dr. Sztanek Endre Alapítvány önkéntes ifjúsági mozgalom. A jelen lévő fiatalok a 
mindennapjaikat a polgárvédelem, katasztrófavédelem, annak megelőzése, az arra 
történő felkészítés és ebben végzett önkéntes munka jegyében hetente két-három 
délutánt is áldoznak a szabadidejükbőL Az elmúlt hónapokban a Bebek utcában a 
korábbi védelmi bázisukon kialakítottak egy múzeumot, amely nagyon érdekes 
színfoltja a kerületnek A fiatalok sok társadalmi munkát végeztek, bemutatják az 
elmúlt évszázad légóvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem terén bejárt utat, 
fejlődését Példaként szeretné minden fiatal elé állítani őket, hiszen önkéntes 
tevékenységgel, szabadidőt áldozva, mindenki számára hasznos tevékenységet 
folytatva mindannyiuk számára példaként jelenhetnek meg. Bízik abban, hogy sok 
követőjük lesz. Megköszöni a munkájukat a Kőbánya Kalendárium kiadvánnyal. (A 
képviselő-testület megtapsoha a fiatalokat). 

• 2013. március 14-én (csütörtökön) 18 órától ismét megszervezik a fáklyás [elvonulást 
a Conti kápolnától a Rottenbiller parkig. 

• 2013. március 15-én 10 órakor kerül sor az ünnepi megemlékezésre a 
V árosközpontban, a Milleneumi EmlékműnéL 

A hét során folyamatosan kerültek fel a szerverre a különböző képviselő-testületi anyagok, 
módosító anyagok, bizottsági vélemények, amelyeket mindenki időben megkapott. Kéri, 
akinek a napirendi pontokkal kapcsolatbanjavaslata van, jelezze. Nincs javaslat. 
Javasolja napirendre venni a nyilvános ülés végére: 

l. a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárása, 
2. a KÖZOP pályázat Mázsa tér - Liget tér interrnodális csomópont megvalósítása 

tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítását, 
3. az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása (Zsíros Tibor) tárgyú előterjesztéseket 

Kéri, hogy a 17. napirendi pontot követően tárgyalja a Képviselő-testület az A TV-vel kötendő 
szerződést követően az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a 
Kőbányai Önkormányzat között kötendő szerződést, amely a Szent László Gimnázium 
diákjainak részvételét biztosítaná a műsorkészítésben az ATY híradója számára. A zárt ülésen 
tárgyalható napirendi pontokat követően tárgyalják a Bánya u. 32. szám alatti volt 
iskolaépület ebédlőhelyiségének térítésmentes használatba adását, egy alkotás elkészítéséhez. 
Kéri, akinek észrevétele van, jelezze. 

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy a meghívóban 6-os sorszámon 
szerepelő "A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési }eltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás" tárgyú 
előterjesztést 3. napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett, új napirendi pontok 
napirendre vételére. A napirendre vételhez minősített többség szükséges. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztéseke t: 

a) a nyilvános ülés végén történő tárgyalással: 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárása 
tárgyú, 128. számú előterjesztést (indok: a végelszámolás 2013. február 12-én 
befejeződött, végleges lezáráshoz szükséges a zárójelentés alapító általi 
elfogadása), 
a KÖZOP-pályázat Mázsa tér-Liget tér intermadális csomópont megvalósítása 
tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása tárgyú, 129. számú 
előterjesztést (indok: a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatti határidő 
módosításának átvezetése), 
az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítás tárgyú, 132. számú 
előterjesztést (indok: Zsíros Tibornak az Önkormányzat saját halottjává 
történő nyilvánítása), 

b) a 17. napirendi pontot követő tárgyalással: 
az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent 
László Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződés 

tárgyú, 131. számú előterjesztést (indok: a Szent László Gimnázium diákjai 
részére a pedagógiai programban előírt gyakorlat megszerzésének 
biztosítása), 

c) a zárt ülésen tárgyalható napirendi pontokat követően: 
a Bánya u. 32. szám alatti irodaház ebédlőhelyiségének térítésmentes 
használatba adása tárgyú, 130. számú előterjesztést (indok: Zsemlye Ildikó 
szobrászművész részére a köztéri szaborpályázat keretében a Lechner Ödön 
szabor elkészítésének biztosítása érdekében szükséges egy megfelelő helyiség 
biztosítása). 

Elnök: Kéri, szavazzanak az elhangzott sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal a meghívó 2. tervezett napirendi pontját követően tárgyalja a 6. sorszámmal 
jelzett napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetést követő három év 
várható összege (l O l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának - a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
72-75. §-aiban foglaltak szerinti - a Magyar Állam részére történő átadása (100. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás (84. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (123. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (99. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartásorr kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyása (88. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-III. havi várható 
likviditási helyzete (98. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(68. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása (91. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. A Budapest X. ker. Kerepesiút-Gyakorló köz- Gyakorló utca- Fehér út- 39210114 
hrsz.-ú közterület - 39210111 hrsz.-ú telek- 39210/55 hrsz.-ú telek- Gyakorló utca
Keresztúri út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (82. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
(78. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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13. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona 
szakmai programjánakjóváhagyása (73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetben 
törtnő elfogadása (92. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Fővárosi Önkormányzat által benyújtandó KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű, "A fővárosi 
hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiájának bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" nevű pályázat támogatása 
(77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Budapest X., Kistorony park közcsatorna tulajdonjogának átruházása (102. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Az ATV Zrtv.-vel 2012. április 2-án kötött szerződés módosítása (103. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, 
valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató (94. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

19. A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátásra vonatkozó pályázatok 
elbírálása (70. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. Házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (71. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása (86. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A Kőbányai Diáksport Bizottság 2012. évi beszámolója (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárása (128. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, 
Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt megvalósítása tárgyában kötött 
megbízási szerződés módosítása (129. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgáni1ester 
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25. Az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítás (131. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent László 
Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződés 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Budapest X. kerület, Hatház u. l-ll. szám alatti társasház volt óvóhelyeinek 
értékesítése (l 04. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. Budapest X. kerület, Kápolna u. 13. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése 
(105. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. Budapest X. kerület, Állomás u. 15. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése 
(106. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

elidegenítése (l 07. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. Budapest X. kerület, Bolgár u. 12. szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

elidegenítése (l 08. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. Budapest X. kerület, Harmat u. 178. szám alatti ingatlan bérlő részére történő 

elidegenítése (124. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. Budapest X. kerület, Bánya u. 2. szám alatti ingatlan bérlő részére történő elidegenítése 
(125. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

34. Budapest X. kerület, Bihari u. 14/a szám alatti ingatlan bérlő részére történő elidegenítése 
(126. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

35. Budapest X. kerület, Fokos u. l. szám alatti ingatlan bérlő részére történő elidegenítése 
(l 09. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. Budapest X. kerület, Hős u. 15/b szám alatti magántulajdonú lakás tulajdonjogának az 
Önkormányzat részére történő ingyenes átruházása (ll O. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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37. A Budapest X. kerület, Bánya u. 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésrnentes használatba adása ( 13 O. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. A Budapest X. kerület, Népligetben lévő pavilon-együttes fennmaradása (90. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. Az ING-REORG Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (lll. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

40. A Kőbányai Gézengúz Óvoda közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (95. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

41. A Budapest X. kerület, Sibrik Mikós út - Mádi utca sarkon elhelyezkedő pavilonsort 
érintő közterület-használati ügyek (96. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

42. A Metalloglobus Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (97. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetést követő három év 
várható összege 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést, hozzászólásra nincs jelentkező. 
Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő döntési javaslatra. 

28/2013. (ll. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetést követő három évben 
várható összegéről 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valarnint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013-2016. évekre várható 
összegét az l. rnelléklet szerint elfogadja. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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J. melléklet a 2812013. (II. 21.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

2013-2016. évekre várható összege 

Megnevezés 

Helyi adók 

Osztalékok, koncessziós dí" ak 

o;· ak, pótlékok, birságak 

Tárgyi eszkozök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

Részvények, részesedések értékesítése 

Vállalat éJtékesítéséből, privatizációból 
származó bevétel 

Kezessé •vállalással kapcsolatos me •térülés 

Sa· át bevételek összesen 

Sa· át bevételek 50'Yo-a 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 

Hitelviszonyt me •testesítő értékpapír 

Adott váltó 

Pénzü ryi lízin r 

Halasztott fizetés 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 

Előző években keletkezett tárgyével terhelő 
fizetési kötelezettsé2 összesen 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 

Hitelviszonyt mel!testesítő értékpapír 

Adott váltó 

Pénzugyi lízing 

Halasztott fizetés 

Kezessé •vállalásból eredő fizetési kötelezettség 
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
összesen 

Fizetési kötelezettséf összesen 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 

2013. 

Bevétel Kiadás 

7 473 762 

765 787 

162 458 

8 402 007 

4 201 003 

334 694 

334 694 

334 694 

3 866 309 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

2014. 2015. 2016. 

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

7 211 936 7 211 936 7 211 936 

612 630 612 630 612 630 

36 OOO 36 OOO 36 OOO 

7 860 566 7 860 566 7 860 566 

3 930 283 3 930 283 3 930 283 

329 114 322 047 313966 

329114 322 047 313 966 

329114 322 047 313 966 

3 601169 3 608 236 3 616 317 
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2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának- a 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
72-75. §-aiban foglaltak szerinti- a Magyar Állam részére történő átadása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az Önkormányzatnak csak beruházási hitelállománya van, amelyet az állam átvállal. 
Ebből a beruházási hitelállományból, amely jellemzően 2007 előtt keletkezett, főbb tételei a 
Szivárvány Idősotthon, a Kolozsvári utcában megépített nyolcvannégy lakásos bérház, illetve 
a 2007-ig megtörtént útfelújítások, 40%-át vállalja át az állam, amely a Kőbányai 
Önkormányzat esetében körülbelül egymilliárd forintot jelent, mely éves szinten a 
költségvetés pozícióján körülbelül 136 millió forintot fog javítani. Azt gondolja, mivel 
minden fillér számít, az államnak ez jelentős segítségnyújtása. 

Somlyódy Csaba: Az derül ki a szamara, hogy fegyelmezetten, feszesen, konfliktusokat 
felvállalva kevés értelme van gazdálkodni, mert általában, akik nem odafigyelve, nagy 
adósságot felhalmozva gazdálkodnak, azok járnak a legjobban. Egyetért Polgármester úrral 
abban, hogy minden fillérre szüksége van az Önkormányzatnak 

Elnök: Miniszterelnök úr jelezte, hogy az önkormányzatoktól milyen módon kívánja az állam 
átvállalni az adósságot, jelezte, hogy a konfliktusokat felvállaló, feszesen, jól gazdálkodó 
önkormányzatok sem szabad, hogy rosszul járjanak, és mindenképpen megkeresik annak a 
lehetőségét, hogy ezeket az önkormányzatokat más módon támogassák. 
A Belügyminisztériumban a tárgyaláson nagyon sok kérdést felvetettek, amelyben támogatást 
várnak. Ilyen például a Kőér utca - Gyömrői út - Vaspálya utca kereszteződése, várják a 
támogatást. Hasonlóan megújulásra váró csomópont az Élessarok, szerenesés lenne, ha az 
elkövetkezendő hétéves uniós pályázati időszakban esetleg forrás jutna az Élessarok 
megújítására is, de ugyanilyen a Mázsa tér, amire már kaptak 300 millió forintot a tervezésre. 
Bíznak benne, hogy a következő időszakban a milliárdos támogatás is megjelenhet a valós 
építkezéshez. Ugyanilyen a Korpanai átjáró kérdése. A tárgyaláson említették a 
hulladékgazdálkodásból eredő terheket, amelyek Kőbányát sújtják, ilyen a Gergely-Utcai 
bánya rekultivációja. Bízik abban, hogy ezek közül befogadást nyer, majd nem egy, és ki kell 
emelni a sörgyári terület fejlesztését, ahhoz kérték leginkább a kellő támogatást. 

Élő Norbert: Bejelenti, hogy a szavazásnál tartózkodni fog. Kőbánya szempontjából 
rendkívül hasznos, hogy az államátvállal l milliárd forintot, viszont az ország szempontjából 
borzasztóan felelőtlen döntés volt, tényleg a rosszul gazdálkodó önkormányzatokat menti meg 
az állam, ezzel nem ért egyet. 

Elnök: Az, hogy az önkormányzatok milyen helyzetbe jutottak az elmúlt húsz év 
önkormányzati finanszírozása, a feladatok elosztása bizony komoly okként felsorakoztatható. 
Az, hogy miért adósodott el az önkormányzati rendszer ezt hosszasan vitathatnák, és ebben 
komoly szerepe volt a mindenkori államnak, kormánynak, az állam és önkormányzat közötti 
feladatmegosztás rendszerének, illetve finanszírozás rendszerének. 
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Révész Máriusz: Mérlegre kell tenni, hogy a kőbányai lakosoknak jó-e az, ami történik. A 
közel egy milliárd forintos adósságátvállalásnak az lesz a következménye, hogy 136 millió 
forint az az összeg, amellyel a költségvetés ebben az évben kedvezőbb pozícióba jut, hiszen 
ezt nem kell kifizetni tőke- és hiteltartozásra. Összességében ez a döntés nagyon kedvező az 
önkormányzatoknak, kedvező a pénzintézeteknek is, és hosszú távon az egész magyar 
társadalomnak is. 

Agócs Zsolt: Olyan még nem volt, hogy az állam megteheti, hogy átvállalja az 
önkormányzatoktól az adósságállományukat úgy, hogy nem vesz fel hitelt. Ez véleménye 
szerint dicséretes. 

Dr. Pap Sándor: Lehet, hogy látványosabb a javulás abban a kerületben, ahol l O milliárd 
forint adósság van, és 4 milliárdot elvisznek belőle, a szám tényleg nagyobb, de ott az 
önkormányzati dolgozók nem kapnak cafetériát, van bölcsődei térítési díj, kommunális adó, 
és nincs költségvetési biztonság. A gazdáikadásuk stabil és kiegyensúlyozott, a 
gazdálkodásuk fenntartható a következő évben is, akkor úgy érzi, jó döntést hoztak, amikor 
úgy döntöttek, hogy fegyelmezetten gazdálkodnak. Kőbánya érdekeinek a képviseletére 
esküdött fel, amikor szavaznak, mindenkinek ezen kell elgondolkodni. 

Somlyódy Csaba: Azt gondolja, hogy nemcsak a mostani Képviselő-testületnek, hanem az 
előzőeknek is van szerepe abban, hogy Kőbánya szerencsésebb helyzetben van. 

Elnök: 2005-ben a vagyon utolsó elemei is eltűntek a rendszerből. 2005-ben került eladásra a 
Mázsa tér 2 milliárd forintért, akkor került eladásra a Hungexpo közel 2 milliárd forintért, 
eladásra került 3,3 milliárd forint értékben a Richter részvény. Ezek a könnyen mobilizálható 
vagyonelemek akkor kerültek eladásra, és akkor már éves szinten 2 milliárd forint volt a 
likvid hitelállománya is az önkormányzatnak A felelős gazdálkodás 2006-ban indult, és ezt a 
stabilitást sikerült fenntartani az elmúlt években úgy, hogy beruházási, felhalmozási bevétel 
nélkül nagyon nagy arányban hajtottak végre felhalmozást, ingatlanvásárlást, és hitelfelvétel 
nélkül jelentős intézmény felújítást. 

Révész Máriusz: Soha annyi fejlesztés, mint 2012-ben, nem volt Kőbányán. 

Elnök: Az önkormányzatokra, képviselő-testületekre háruló felelősség jóval nagyobb ettől a 
pillanattól kezdve, ezt mindig tartsák szem előtt a meghozandó döntéseiknéL Hozzászólásra 
nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

29/2013. (IL 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának - a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 72-75. 
§-aiban foglaltak szerinti- a Magyar Állam részére történő átadásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalását igénybe veszi. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, amely kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosítékául szolgál. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáróL 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hiteljogviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel- kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat 
kösse meg. 

5. A polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő 
ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

Határidő: 2013. június 28. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
Az együttműködési megállapodások "II. A működés feltételeinek biztosítása" rész 2. 
pontjaiból kerüljön törlésre a "havonta legalább 16 órában" szövegrész. 

(84/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő a 84/1. szóbeli módosító javaslatot támogatja. 
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Elnök: Az előterjesztő a módosító javaslatot támogatja, erről külön nem kell szavaznia a 
Képviselő-testületnek. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javasiatra a 
84/1. módosító javaslattal együtt. 

30/2013. (ll. 21.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 3. melléklet szerint j óváhagyj a. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 4. melléklet szerint jóváhagyja. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az 5. melléklet szerintjóváhagyja. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 6. melléklet szerintjóváhagyja. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Roma Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 7. melléklet szerintjóváhagyja. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 8. melléklet szerint jóváhagyja. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 9. melléklet szerint j óváhagyj a. 
10. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodások aláírására. 
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 

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

4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Köszönti Könyvvizsgáló urat. Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
rendeletalkotási j avaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (ll igen, 
l ellenszavazattal, 4 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. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Ez az év legfontosabb rendelete, hiszen nagyon sok tekintetben meg fogja határozni 
az önkormányzat, az intézmények lehetőségeit, fejlesztési lehetőségeket, illetve a kerület 
fejlődésének a sorsát. Köszönetet mond mindenkinek, hogy ez az anyag elkészülhetett Soha 
olyan korán nem kezdte a Kőbányai Önkormányzat a költségvetés előkészítését, mint ebben 
az időszakban. 2012 kora őszén már a 2013-as év költségvetésével foglalkoztak, költségvetési 
koncepciót alkottak, illetve megkezdődött az a tárgyalássorozat az intézményvezetőkkel, 

gazdasági társaságokkal, amely nagyon megalapozott, hosszas gondolkodásra alapuló 
tervezést tett lehetővé. Ezt a tárgyalássorozatot idén még egyszer lefolytatták az összes 
jelentős szereplővel, így tudott elkészülni a ma előterjesztett költségvetés-tervezet Nagyon 
komoly munkát végzett a Polgármesteri Hivatalszámos dolgozója, különösen a Költségvetési 
Csoport munkatársai. Ú gy v éli, hogy ez a közös munka nagyon szép eredményt hozott. 
Meggyőződése, hogy soha ilyen reálisan tervezett, a bevételeket ilyen reálisan összegző 
javaslat még nem került a Képviselő-testület elé. Meggyőződése, hogy soha úgy költségvetés
tervezet nem került a Képviselő-testület elé, hogy bizonytalan bevétel egyáltalán ne 
szerepeljen a tervezetben, és a kiadási oldal is abszolút korrekt módon felülvizsgált szinte 
minden elemében. J elzi, hogy ez a költségvetés már nem tartalmazza azt a tételt, amelyet 
mindannyian kifogásoltak, az ingatlaneladásból származó olyan bizonytalan bevételeket 
milliárdos tételben, amiről tudták, hogy nem fog teljesülni, tervezték kiadási és bevételi 
oldalon is, majd évközben visszafaragták a kiadási oldalt, amikor látták, hogy a bevételek 
nem teljesülnek. Ingatlaneladásból 100 millió forint szerepel a költségvetésben, erre az 
összegre szerződésük van, bizonyos feltételektől függ a teljesülés. Kőbányán továbbra is 
fognak az alkalmazottaiknak cafetériát fizetni, fenn tudnak tartani az Önkormányzat feladat
ellátási rendszerében olyan csak itt jellemző szolgáltatásokat, támogatásokat, ösztöndíjakat, 
amelyekről máshol nem is hallottak. Továbbra is működtetik az uszodáikat, művelődési 
házaikat, jelentős támogatássaL Az Önkormányzat és az Állam közötti új feladatmegosztás a 
gazdálkodásukban nullszaldós eredménnyel zárul, de ha még az elvarratlan szálak 
tisztázódnak, mindez elvezethet oda is, hogy a gazdálkodásukban ez pozitív egyenlegként 
mutatható majd ki. 
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Az átadott pénzeszközök tekintetében jelentős változás figyelhető meg. Újrakötik a 
szerződéseket számos, korábban támogatott szervezettel, egyesülettel úgy, hogy nemcsak a 
költségvetésen keresztül biztosított támogatást fogják megjeleníteni, hanem az egyéb módon 
biztosított támogatásokat is (ingatlan átengedését bizonyos tevékenységekre és minden egyéb 
elemet, amely eddig nem szerepelt a szerződésekben). Kőbánya tovább tud fejlődni: példaként 
említ néhányat a Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építését, Gyakorló utcában a ll O 
millió forintos összeg tervezését, amely a parkolást kívánja megoldani, a Pongrác telepen a 
szociális városrehabilitáció továbbvitelét, illetve a Szent László Gimnázium számára 
megjelenő közel 300 millió forintos természettudományos oktatás megújítását célzó 
támogatást is. 

Tokody Marcell Gergely: Ez a költségvetés a feladat- és hatáskörök elvonásának, illetve az 
elszegényedés költségvetése. Ha a főösszeget nézik a korábbi 17 milliárd forintról lecsökkent 
12,7 milliárd forintra. Lehet azt mondani, hogy csökkentek a feladataik, ezért csökkentek a 
kiadások, de bevételcsökkenéssei is számolnak, hiszen az Szja helyben maradó része jelen 
pillanatban nulla, a gépjárműadó bevételek, amelyek hosszú éveken keresztül kizárólag az 
önkormányzat bevételét képe zték, ennek már csak 40%-a marad itt. J ól hangzott, hogy az 
Állam átvállalja az adósságuk 40%-át, de cserében nagyon sokmindent feladnak 2012-ben a 
felújításokra az előirányzat több mint 923 millió forint volt, 2013-ra csupán 305 millió forint. 
A KOS Bizottság tartalékkerete 2012-ben 15 millió forint volt, 2013-ban nulla forint. Az 
elmondottak miatt nem tudja megszavazni a költségvetést. 

Elnök: Ennek az Önkormányzatnak volt 25-27 milliárd forint főösszegű költségvetése is, 
abszolút távol a realitástól. Jelezte már, hogy az önkormányzat feladatátvállalása és az állam 
forráselvonása nullszaldós. Felhívja a figyelmet, hogy a KOS Bizottság tartalékkerete azért 
csökkent l millió forintra, mert jogszabályváltozás okán az államháztartásorr kívüli összegek 
feletti döntési jog a Képviselő-testület hatáskörébe került. 

Tóth Balázs: Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetés 
mind jogilag, mind pénzügyileg megalapozott, teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak 
Tapasztalta, hogy milyen megfeszített munkával dolgoztak a Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
gratulál az elvégzett feladathoz. Ellenzéki képviselőként elmondja, hogy nem sikerült 
korábban megkapniuk az anyagot, mint ahogy az a szabályozásban elő van írva. Mivel sok 
tényező változott arra nem volt idő, hogy a megismert számokkal kapcsolatban a módosító 
javaslataikat felelősséggel el tudják készíteni. Jelzi, hogy módosító javaslatait az év során 
fogja megtenni. 

Élő Norbert: Meg kell állapítsák, hogy azonfelül, amit elvitt az állam, l milliárd forintot 
kellett kiegyenesíteni, ami sikerült is, hiszen nem adnak pénzt a beruházásokra, nem adnak az 
Idősek Otthonára, a szociális pénzbeli ellátások is csökkentek, sok civilprogram maradt ki, 
nem költenek sokat a közbiztonságra. Megdicséri dr. Pap Sándor alpolgármester urat, hogy 
ilyen nehéz körülmények között össze tudott állítani egy programot. Nagyon fontos, hogy 
reálisan számolnak az ingatlaneladásokkal, és nullszaldós lesz a költségvetés. Az már nem 
olyan jó hír, hogy a 3 milliárd forint betétből 1,5 milliárd forint mar'adt, reménykedik, hogy az 
idei évben ez nem fog csökkenni. 
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Kérdezi, hogy a LÉLEK Program 40 millió forintba kerül az önkormányzatnak évente, és 5 
főt foglalkoztatnak havi 250 OOO Ft-os fizetésért, hány hajléktalannak ad megélhetést, munkát, 
lehetőséget? 114 millió forintot akarnak elkölteni a Gyakorló utcai parkolásra, hol van ennek 
a hatásvizsgálata? Az előterjesztésben szerepel, hogy ez tökéletes és átvizsgálták, hol van az 
anyag? Miért bérlik a Gergely bányát évi 90 millió forintért a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
től? Idén már csak 10 fő 8 órás közmunkásuk lesz, 106 fő 6 órás. Ezek az emberek 37 OOO Ft
ot keresnek egy hónapban, ez miért jó? Táborokra, idősek üdültetésére nagyon kevés pénz jut. 
Közbiztonságra nem költenek csak a térfigyelő kamerákra. A Centrum TV -re és Rádióra 
elköltenek évi 30 millió forintot, miközben az jóval nézettebb ATV 9 millió forintot kapott. A 
kötelező hatásvizsgálatot szeretné, ha kiegészítené valaki azzal, hogy választ ad a kérdéseire. 
Módosító javaslatait a következő hozzászólásában teszi meg. 
Szóbeli módosító javaslatai: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére biztosított 20 M Ft-ból 
2M Ft kerüljön átcsoportosításra gyermekek táboroztatására. 

(99/1. módosító javaslat) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben a White Sharks Hockey Club részére biztosított 20 M Ft-ból 2-2 M Ft 
kerüljön átcsoportosításra az idősek üdültetésére, valamint a pályakezdők támogatására. 

(99/2. módosító javaslat) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben a RÉS Alapítvány részére biztosított 12 M Ft-ból 4 M Ft kerüljön 
átcsoportosításra a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. 

(99/3. módosító javaslat) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben a Centrum Tv és a Rádió 17 részére biztosított összesen30M Ft kerüljön 
átcsoportosításra 15-15 M Ft megosztásban a kőbányai kisvállalkozások, valamint az első 
lakáshoz jutók támogatására. 

(99/4. módosító javaslat) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben az Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítására és Gyakorló 
u. parkoló építésére biztosított 114,001 M Ft teljes egészében kerüljön átcsoportosításra a 
Képviselő-testület általános tartalékkeretébe. 

(99/5. módosító javaslat) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben a Kőbánya-Gergelypark bérleti díjára biztosított 90 M Ft teljes egészében 
kerüljön átcsoportosításra a Képviselő-testület általános tartalékkeretébe. 

(99/6. módosító javaslat) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetben a LÉLEK-programra biztosított 40,512 M Ft kerüljön átcsoportosításra a 
közcélú foglalkoztatás biztosításához. 

(9917. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 99/1-7. módosító javaslatokat. 
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Elnök: Felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy a Gyakorló utcai parkolást megalapozó 
hatástanulmány évek óta rendelkezésre áll. 

Somlyódy Csaba: A bizottsági ülésen, azon kevesek egyikén, amely legalább egy nappal 
megelőzte a mai tárgyalást a Polgármester úr azt mondta, hogy téved és felületesen nézte meg 
a határidőket, mert a törvényes határidőn belül lett kiküldve a költségvetés. Február 15-ei 
dátummal kapta meg a Bizottság az anyagot, ami pontosan négy nappal előzte meg az első 
bizottsági tárgyalást. Ezután kerültek kiküldésre bizonyos mellékletek, táblázatok és a 
könyvvizsgálói jelentést február 18-án este kapták meg. Döbbenettel hallotta, hogy 
valamilyen törvényi előírás okán kapják meg ebben a formában a költségvetést és a bázis év, 
és a tervév, illetve tényszámok nincsenek benne. A költségvetés jogilag rendben van, mert a 
maradék 12 milliárd forintot beosztották, és példaként mondja, hogy a KSC tavaly 40 millió 
forintot kapott, idén 25 millió forintot. Főleg a nem kötelezően ellátandó feladatok sínylették 
meg és örvendetes, hogy megpróbáltak egy kicsinyke pénzt hagyni ezen a területen. 

Elnök: Egyetlen egy anyag került később elküldésre, a könyvvizsgálói jelentés. A 
költségvetés, minden mellékletével a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
határidőn belül rendelkezésére állt mindenkinek. Valóban jogszabály írja elő, hogy egy 
költségvetést milyen szerkezetben, milyen táblázatokban kell megfogalmazniuk, de az ő 
táblázatai tartalmazzák a 2012-es számokat is, nem hiszi, hogy neki külön táblázatai lennének. 
Felhívja mindenki figyelmét, hogy az elmúlt évtizedekben az Állami Számvevőszék bármikor 
vizsgálódott, mindig felhívta a figyelmet arra, hogy az Önkormányzatuk az államháztartásorr 
kívülre nagyon nagy összegeket enged át, és ezt az önkormányzati gazdálkodásban komoly 
hibaként jelölte meg. Nem történt más, mint igyekeztek megfeleltetni a költségvetést ezen 
tervezési elveknek is. Hangsúlyozza, hogy még mindig sok-sok tízmillió forinttal több 
támogatást adnak különböző célokra, államháztartásorr kívülre, mint bárhol máshol teszik ezt. 

Élő Norbert: Kéri, Polgármester urat, válaszolja meg a kérdéseit a LÉLEK Programmal és 
többi feltett kérdésével kapcsolatban. 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság áttekintette a költségvetést, 
döntően a kultúra, oktatás és sport szempontjábóL Ez a költségvetés mindhárom terület 
szempontjából kimondottan pozitív. Jelzi, hogy 220 millió forintot szánnak arra, hogy minden 
önkormányzati dolgozó megkapja azt a cafetéria-keretet, amit eddig megkapott. Ez abszolút 
pozitív. Kőbányán minden óvodás gyereknek férőhelyet tudnak biztosítani, vannak kerületek, 
ahol ezt nem tudják megtenni. Kőbányán nem vezették be a bölcsődei térítési díjat, ennek is 
van költsége. Segítenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, az iskolás gyerekeknek nyári 
táborokba menni, pályázatokkal támogatják. Az iskolák nagy részét felújította az 
Önkormányzat az elmúlt években, három iskola maradt ki, ebből kettőre pályáznak Ha a 
pályázatot megnyerik, a költségvetésben szerepel, hogy a Keresztury Dezső és a Bem József 
általános iskolákat felújítják. A Bizottság nem adhat államháztartásorr kívülre pénzt, ezért 
nincs tartalékkeretük, ezt a pénzt a Képviselő-testületnek kell elosztania. 

Négy művelődési házat működtet az Önkormányzat, ezenkívül a Balatonalmádi és lellei tábor 
működtetése is biztosított, ahol gyerekeket és időseket is üd ültetnek. V él eménye szerint 



18 

jelentősen fog javulni a költségvetés pozíciója év közben, már csak az előbb említett 
adósságkonszolidáció kiadásai miatt is. 

Weeber Tibor: Élő Norbert úr a RÉS Alapítványtól javasol pénzt elvenni. Egyrészt kötelező 
feladatot látnak el, másrészt családok átmeneti otthona működik, ahol a legrosszabb 
helyzetben lévő családjaik meg tudják addig húzni magukat, amíg nem tudják az életüket 
rendezni. Jelenleg azt a létszámot, akik jelentkeznek a nyugdíjasok közül üdülésre, el tudják 
látni. Nem jelennek meg nagy számban igények, hogy erre sokkal nagyobb összeget 
költsenek, ráadásul az üdülőik is tele vannak. Évek óta először indult ez a program, ami 
hosszú távorr elindít egy folyamatot a hajléktalanok ellátásával kapcsolatban. A LÉLEK 
Program keretében változó a létszám, van hogy harmincan, van, hogy tizennyolcan vannak. 
Nem erőszakkal kényszerítik őket a programba, ez önként vállalt feladat, abban a reményben, 
hogy közülük bizonyos számban integráini tudnak olyan embereket, akik mindenből 
kiszorultak. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Mindent megtesznek azért, hogy a tervezett összegekkel azok a 
programok, amelyek a szociális és egészségügyi téren megvoltak, megvalósulhassanak A 
RÉS Alapítványról elmondja, hogy a XVII. kerületben működik ez az otthon és az 
önkormányzatnak néhány férőhelye van. Családok több hónapon keresztül tudnak várni, hogy 
valahogy megoldódjon a további sorsuk, nagyon sokan várnak erre a lehetőségre. A nyugdíjas 
üdülésre idén is 4 millió forint van tervezve úgy, mint a tavalyi évben. Ez közel 150 
nyugdíjast fog érinteni. Gyógyászati segédeszköz pályázaton keresztül nagyon sok hozzájuk 
fordulónak a legtöbb esetben 90%-os támogatást tudtak adni, és idén is 6 millió forint 
tartalékba van helyezve erre a célra. A Bursa Hungarica pályázathoz is minden évben 
csatlakozott az önkormányzat a fiatal egyetemista, de szociálisan rászoruló hallgató részére 
tudtak kiegészítő támogatást adni, amit az idén is meg fognak tenni. A karácsonyi 
ajándékutalványhoz idén is terveznek összeget. Amit csak lehetett minden megtartottak abból, 
amit eddig csináltak. 

Élő Norbert: Továbbra is várja a választ, hogy a LÉLEK Programban hányan vesznek részt. 
A RÉS Alapítvány támogatását a tavalyi szintre javasolja csökkenteni, mert nem látott 
indoklást, hogy miért kellene növeini az összeget. A Szivárvány Nonprofit Kft. támogatása 26 
millió forintról lement 6 millió forintra, azért gondolta, hogy ezt a 4 millió forintot adják oda. 
A LÉLEK Program biztos nagyon jó, bár ennek még nem látja a hasznát, de 40 millió 
forintból 30 fő közmunkást lehetne alkalmazni. 

Elnök: A gyógyászati segédeszközökre biztosított tavalyi keretösszeg nem került 
felhasználásra. A LÉLEK Program kötelező feladat. Nem lehet hajléktalan személyt közcélú 
foglalkoztatásban foglalkoztatni. Amikor a fizetős parkolás lehetőségét vizsgálta a Képviselő
testület a Gyakorló utcában, akkor a hatástanulmány is előterjesztésre került, ami ezt 
megalapozza. 

Somlyódy Csaba: Felhívja a figyelmet, hogy sok minden megmaradt az önként vállalt 
feladatokból, de az alapítványok a nagy vesztesei ennek a költségvetésnek. Vannak olyan 
intézményeik (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ, Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
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Kft.) amelyek eléggé "ridegtartásra" vannak fogva, helyenként semmilyen támogatást nem 
kaptak, és azt mondják, hogy saját bevételből oldják meg a feladatokat. Lehet, hogy az 
SZMSZ szerint tökéletesen elegendő 4 nap arra, hogy az ellenzéki képviselők mintegy 300-
400 oldalas anyagon átrágják magukat, de véleményeszerint akkor jártak jó úton, amikor meg 
lett hirdetve, hogy mikor, melyik ágazattal történik a megbeszélés, arra ellehetett menni. 

Elnök: Kellő határidőben készült el minden, az a végső ismeret, hogy milyen bevétellel 
gazdálkodhatnak és ez a fővárosi forrásmegosztás ismeretében dőlhetett el, januárban 
tárgyalta a Képviselő-testület, azután véglegesítésre kerültek a korábban már megtervezett 
számok. A költségvetési tárgyalások, amelyeket hónapokig folytattak minden 
intézményükkel, mindig nyitottak voltak. Egy alapítvány támogatása a rendszeren belül 
többféle módon megjelenhet. Lehet, hogy jelen pillanatban a költségvetési támogatása a 
Havasi Gyopár Alapítványnak, de a Kis-Pongrác projekten belül az alapítvány komoly részt 
vállal, ahol támogatásban részesül ilyen módon. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ még mindig túlfinanszírozott intézmény véleménye szerint. Az Önkormányzat még 
mindig 65%-ban finanszírozza a Kulturális Központot Folyamatosan számos tényezőt kell 
vizsgálni és Kőbányán indokolt a magasabb támogatás ebben a pillanatban, hogy tudják 
biztosítani, hogy a kultúrához hozzá tudjanak férni a kőbányaiak is, kicsit nyomottabb áron, 
mint máskor. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-ről is csak úgy érdemes beszélni, ha 
tételesen megvizsgálják a költségvetését, a számait, és az elmúlt évek is azt igazolják, hogy 
jelenleg a rendelkezésre álló forrásokból stabilan, sőt úgy tud gazdálkodni, hogy fejlesztésre 
is futja. 

Tóth Balázs: Az igaz, hogy megkapták a költségvetési tárgyalások időpontját, és aki tudott az 
elment, de sok olyan tárgyalás volt, amiről csak utólag szereztek tudomást, kéri, hogy a 
jövőben időben küldjenek értesítést. 

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezet 3. melléklet 2. sorának 3. oszlopa csökken l 366 eFt-tal, 3. melléklet 3. 
sorának 3. oszlopa csökken 363 eFt-tal, a 3. melléklet 4. sorának 3. oszlopa csökken 
2 011 eFt-tal, a 3. melléklet 8. sorának 4. oszlopa nő 5 240 eFt-tal, a 3. melléklet 10. sorának 
4. oszlopa csökken l 500 eFt-tal. Az 5. melléklet l. pont 18. sorának 2. oszlopa csökken 
l 366 eFt-tal, az 5. melléklet 2. pont 18. sorának 2. oszlopa csökken 363 eFt-tal, az 5. 
melléklet 3. pont 18. sorának 2. oszlopa csökken lleFt-tal, és az 57. sor 2. oszlop csökken 
2 OOO eFt-tal, az 5. melléklet 5. pont l. sorának 3. oszlopa nő 5 240 eFt-tal, az 5. melléklet 6. 
pont l. sorának 3. oszlopa csökken l 500 eFt-tal, az 5. melléklet 14. pont l. sorának 3. 
oszlopa nő 3 740 eFt-tal, az 5. melléklet 14. pont 18. sorának 2. oszlopa csökken l 740 eFt
tal, az 57. sor 2. oszlop csökken 2 OOO eFt-tal. A 6. melléklet 18. sor 2. oszlopa csökken 0,5-
fővel, a 6.oszlopa csökken l 740 eFt-tal, az 57. sor 6. oszlop csökken 2 OOO eFt-tal. A 8. 
mellékletben 43-as sorszámmal új sort hoz létre Sportszövetség néven, amelynek 3., 
4. oszlopába 5 240 eFt-ot biztosít. (A melléklet további sorainak sorszáma értelemszerűen 
változik) A 12. melléklet 2. sorának 3., 4. oszlopa csökken l 500 eFt-tal. 

(99/8. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 99/8. módosító javaslatot. 



20 

Weeber Tibor: Felhívja Élő Norbert képviselő úr figyelmét, hogy a mai ülésen 13-as 
napirendként fognak tárgyalni a LÉLEK Programról, a Hajléktalanok Átmeneti OtthonáróL 
Arra a kérdésre, hogy hányan vannak nehéz válaszolni, arra esetleg tudna válaszolni, hogy 
tegnap hányan voltak, vagy két hete. Ha kimennek két óra múlva nem biztos, hogy annyian 
vannak, mint most. Önkéntesen mennek ide az emberek, van, aki elmegy reggel, és nem megy 
vissza. Van, hogy harmincan vannak, van, hogy tizennyolcan. Azzal együtt, hogy nem tudják 
azt mondani, hogy itt folyamatosan negyven ember van, ettől ezt a feladatot el kell látni. 

Somlyódy Csaba: Ha több napja lett volna a képviselőknek az anyag áttanulmányozására, 
akkor ők is ilyen módon tudtak volna módosító javaslatot benyújtani. Azonkívül könnyű így 
módosító javaslatot tenni, hogy ott áll az apparátus a háta mögött. 

Elnök: Semmi nem akadályozza képviselőtársait, hogy felkeressék Jegyző urat, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársait és segítséget kérjenek a munkavégzésükhöz. 

Dr. Pap Sándor: Úgy kellett a 2013. évi költségvetést tervezni, hogy a költségvetést 
megalapozó jogszabályi környezet folyamatában alakult ki. Véleménye szerint mindannyian 
köszönettel tartoznak a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, mert hatalmas munkát 
végeztek. Majdnem ezer fővel (917 fő) csökkent az önkormányzati foglalkoztatottak aránya, 
bruttó 120 ezer forint fizetéssel számolva, ez évi 2,1 milliárd forint bértömeget jelent, amit 
nem kell most kifizetnie az Önkormányzatnak Ehhez vegyék hozzá azt az l milliárd forintot, 
amelyet az állam helyettük hiteltörlesztésre fordított. A jelenlegi főösszeg 12 milliárd 770 
millió forint. Jelentősen megváltoztak a gazdálkodásukra vonatkozó szabályok, nem ez a 4,5 
milliárd forint nominális- és főösszeg csökkenés volt a legnagyobb kihívás a tervezés alatt. Az 
ingatlanértékesítés gyakorlatilag a ciklus harmadik évében beállt arra a szintre, amelyet a 
ciklus elején célként kitűztek A fejlesztési forrásoknál elhangzott, hogy szűkült a beruházási 
is fejlesztési táblájuk Kéri, vizsgálják meg kontextusban, hogy ez a néhány százmillió forint, 
ami itt elhangzott, reális-e. A felhalmozási táblában nincsenek benne azok az uniós forrásokat, 
amelyeket ebben az évben igénybe vesznek a kerület fejlesztésére, ilyenek a Kis-Pongrác 
Projekt második évében vannak 1,2 milliárd forintos a projekt, ha azt mondják, hogy kicsit 
kevesebb maradt erre, mint a fele erre az évre, akkor az 500 millió forintos támogatás, amit 
nem látnak a táblában. Kettő plusz kettő intézmény KEOP-os felújítására nyílhat mód, a 
Fecskefészek Bölcsőde és a Gépmadár Óvoda 250 millió forintból energetikai felújításorr esik 
át, a Keresztúri és a Bem Iskola 588 millió forintból újulnak meg, és az Öveges program 
keretében 281 millió forintot nyertek el a Szent László Gimnázium fejlesztésére. KÖZOP-os 
támogatásként a Liget tér és a Mázsa tér interrnodális csomóponttá alakításának 
megvalósíthatósági tanulmányára 272 millió forintot fognak uniós forrásból elkölteni idén. 
Bár nem uniós forrás, de megépül 450 millió forintból a Kada utcai Iskola tomacsamoka, 
amiből 300 millió forrás kerületen kívülről jön. Az az összeg, amit beruházásra fordítanak a 
kerületben, idén is milliárdos nagyságrendű, hasonlóan az előző évekhez. A LÉLEK 
Programmal kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg 26 fő lakik a Hajléktalanok Átmeneti 
Otthonában. Ennek a fenntartása kötelező feladata az Önkormányzatnak, és tavaly a Kormány 
90 millió forintot biztosított a Program kialakításához. Lehet, hogy a LÉLEK Programból 
átcsoportosított összegből 30 fő hajléktalant lehetne foglalkoztatni, csak a munka után 
mehetnének vissza az aluljárókba, erdőkbe. A Gyakorló utcai parkolásról 2012 októberében 
döntött a Képviselő-testület. Engedélyes tervek vannak, lakossági egyeztetésen is túl vannak 
már, és az előterjesztés melléklete a részletes hatástanulmány. 
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A 8000 fős lakótelep legnagyobb problémája a Gyakorló utcai parkolás. A Gergely utcai 
bánya nem az Önkormányzat saját tulajdona, hanem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonában van, ebből a 90 millió forintból tartják fenn a gázelszívó rendszert, ami miatt az 
itt képződő metángáz nem a levegőbe szabadul fel, a bányaterületet kaszálni kell. A RÉS 
Alapítvány kötelezően ellátandó feladat, a bázisév összegei szerepelnek, nincs csökkenés. A 
Centrum Tv-vel és Rádió 17-tel szerződésük van. Évről-évre tendenciózusarr a részükre 
biztosított maximális összeget hozták el a közhasznú foglalkoztatásra. A velük egy 
munkaügyi hivatal alá tartozó kerületek forrásaiból is rendszeresen csíptek el, ha ők nem 
használták fel, és emellett két-három TÁMOP-os pályázat keretében foglalkoztatnak 20-40-50 
embert. Karnerarendszerre 200 millió forintot költ az Önkormányzat csak ebben az évben. A 
Kis-Pongrác Projekt keretében kiépítendő karnerarendszerrel és az Üllői út mentén kiépítendő 
karnerarendszerrel a Főváros egyik legnagyobb karnerarendszerét fogják üzemeltetni. Ami a 
sportegyesületeket, és általában a működési célú pénzeszköz átadással érintett oktatási és 
kulturális szolgáltatókat illeti a 2010. év végétől folyamatosan és nyíltan kitűzött cél lett, 
amellett, hogy a létük üdvös, és az általuk nyújtott szolgáltatásokra túlnyomórészt szükség 
van, a racionális gazdálkodásra őket is rá kell kényszeríteni. A kerületi Önkormányzat 
vezetése rendkívül hathatós és folyamatos segítséget nyújt ahhoz, hogy a piacról, kerületi 
vállalkozóktól, társasági és nyereségadó vagy egyéb támogatás formájában ezek az 
egyesületek tudják pótolni a pénzeket. Lehet, hogy az összeg nominálisarr csökken, de ennek 
egy része egy jobb gazdálkodásban mutatkozik meg, egy része a piacról pótlódik. 
Összességében 2013-ban a kerület nagy jelentőségű államháztartási gazdálkodási körön kívüli 
sport és kulturális szolgáltatói mind fenn fogják tartani a működésüket. 

Elnök: Élő Norbert képviselő úr negyedszerre szólna hozzá a napirendi ponthoz, kéri, a 
Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy engedélyezik-e a hozzászólást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (16 igen, l 
ellenszavazattal) az SZMSZ 55. (3) bekezdése alapján kétperces időkeretben megadja a szót 
Élő Norbert képviselőnek 

Élő Norbert: Elmondja, hogy beszélt kőbányai hajléktalanokkal, akik elmondták, hogy 
inkább munkát szeretnének, mint szállást, és majd abból a pénzből, amit megkeresnek a 
Kőbányai Önkormányzat biztosítson a számukra bérlakást. Kéri Polgármester urat mondja 
meg, hogy mennyi bevétellesz 2014 és 2020 között a Gyakorló utcai parkolásból, és a 114 
millió forint hogyan fog megtérülni, és konkrétan mire fog fordítódni? Fenntartja a módosító 
j avaslatait 

Révész Máriusz: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a White Sharks Hockey Club 
támogatására szerződésük van. Ha módosítanák az összeget, akkor nem teljesítenék a 
szerződésben vállaltakat A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. amikor felépült azt mondták, 
hogy majd bevételt hoz az Önkormányzatnak, ehhez képest minden évben pluszpénzt kell 
biztosítaniuk, de jelentős részben olyan nyugdíjasok vannak a Gondozóházban, akik nem is 
kőbányai lakosok, ezenkívül a költségvetésük rendben van. Nem javasolja Élő Norbert 
képviselő úr módosító javaslatait támogatni. 
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Elnök: A hatástanulmány V. fejezet 5 pontja a gazdaságossági megfelelési vizsgálat mutatja 
azon adatokat, amely a Képviselő úr számára is megvilágítja, hogy vélhetőerr a Gyakorló utcai 
parkolás rentábilis lehet. Ha már nullszaldós lenne, már annak is nagyon tudna örülni, hiszen 
ebben a körzetben egy jelentős problémát tudnak megoldani. 

Weeber Tibor: Szívesen megmutatja Élő Norbert képviselő úrnak az Átmeneti Otthont, mert 
akkor láthatná, hogy milyen körülmények között élnek ott a hajléktalanok. Kőbányán sok 
család szeretne olyan lakásban, kétágyas szobában, felújított épületben lakni, mint amire a 
hajléktalanoknak módjuk van ingyen lakni. Vannak, akik meg fognak ragadni, de ez egy 
hosszú folyamat, nem gondolják azt, hogy két hét alatt több száz embert vissza tudnak vezetni 
a munka világába. A végcél, hogy önkormányzati lakáshoz juthassanak. 

Elnök szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet 13. melléklet 9. sorának megnevezése az alábbiak szerint módosul: 
"9. [ Óvodavezetők] Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése" 

(99/9. módosító javaslat) 

A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 99/1. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l zgen, 
10 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) nemfogadja el a 99/1. módosítójavaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 9912. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (3 zgen, 
9 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) nem fogadja el a 99/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 9913. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l igen, 
ll ellenszavazattal, 5 tartózkodással) nem fogadja el a 9913. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 9914. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (5 igen, 
l O ellenszavazattal, 2 tartózkodással) nem fogadja el a 99/4. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 99/5. módosító javaslatára. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l igen, 
13 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) nem fogadja el a 9915. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 9916. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l igen, 
12 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) nem fogadja el a 9916. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 9917. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l igen, 
14 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) nem fogadja el a 9917. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra, a 
támogatott 99/8. és 99/9. módosításokkal együtt. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (12 igen, 3 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Megköszöni mindenkinek a konstruktív munkáját. Jelzi, hogy 2013. február 28-ára 
rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze. Javasolja, hogy erre a napra a bizottságok 
elnökei is hívják össze az ülésüket, azért, hogy a most elfogadott költségvetési keretek között 
meg tudják vitatni a szerződéseket (egyesületek, civil szervezetek, sportegyesületek 
támogatása), pályázati kiírásokat. 10 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 

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

31/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 
( 13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére az Aranyág Alapítvány 290 OOO Ft államháztartásorr kívüli 
támogatásának átvételét jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013.1-111. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, a Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. I-III havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont: 
Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Élő Norbert: Kérdezi, hogy a módosító javaslatok elfogadása után megmarad az a lehetősége 
a Képviselő-testületnek, hogy bárkit saját halottá nyilvánítson? 
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Elnök: Felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy a rendelettervezet 2. §-a tartalmazza, hogy 
minősített többséggel az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthat nem bárkit, hanem azt, 
aki megfelel a paragrafus kritériumainak. Mindenki kezdeményezheti a javaslattételt, aki 
előterjesztés benyújtására jogosult. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi mi az indoka annak a javaslatnak, hogy "az Önkormányzat 
Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki 
legalább tíz évig a Képviselő-testület tagja" volt? 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
Javasolja, hogy a rendelettervezet l. §-a egészüljön ki egy (2) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

"(2) Az Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az 
elhunyt személyt, aki legalább tíz évig 

a) a Képviselő-testület tagja, illetve a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagja, vagy 

b) a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezető 
beosztású tisztviselője 

volt." 
(68/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő a 68/1. szóbeli módosító javaslatot támogatja. 

Elnök: Kéri, hogy tartsák fenn az eredeti rendelettervezetben megfogalmazottakat, bár érti dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő úr módosító javaslatát. Nem szeretné a mindenkori 
polgármester felelősségévé tenni a döntést, szeretné, ha a Képviselő-testületnél maradna. 

Somlyódy Csaba: A Fővárosi Önkormányzat saját halottja a képviselő, alanyi jogon, kivéve, 
ha érdemtelenné vált. 

Elnök: Melyek az érdemtelenség kritériumai? 

Somlyódy Csaba: Arról a Képviselő-testület dönt. 

Elnök: Az eredeti javaslat minden lehetőséget megad a Képviselő-testületnek. Automatizmust 
csak a jelen pillanatban, vagy csak az aktuális időpillanatban képviselői megbízást, tisztséget 
teljesítő hivatali dolgozók esetében jelenik meg. A többi esetben pedig a Képviselő-testület 
hatáskörébe teszi a döntési lehetőséget. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja kiegészíteni a javaslatát azzal, hogy "kivéve, akit nem 
ítéltek el jogerősen szabadságvesztésre". 
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Elnök: Ül közöttük olyan képviselő, akit valamikor börtönbüntetésre ítéltek politikai okok 
miatt. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Azzal egyetért, hogy aki nemcsak halálakor volt önkormányzati 
képviselő, hanem hosszú időn keresztül önkormányzati képviselő volt, az az Önkormányzat 
saját halottja legyen, alanyi jogon. Javasolja, hogy legalább öt évig volt képviselő. 

Elnök: Jegyző úr javaslataminden esetben megadja a lehetőséget, hogy bármely képviselője a 
testületnek, korábbi testületeknek az Önkormányzat saját halottja legyen, csak egy feltételhez 
köti, előterjesztésnek kell készülnie. Az a rendelettervezet l. §-a alá esik, ott nem kell 
előterjesztés alapján a saját halottá nyilvánítást megtenni. 

Élő Norbert: Azt próbálják elkerülni, hogy a politikai többség akaratától függjön, hogy ki 
legyen az Önkormányzat saját halottja. Javasolja, hogy egészüljön ki azzal a rendelettervezet, 
hogy "kivéve, aki érdemtelenné vált." Azt gondolja, hogy aki négy évig tisztességgel dolgozott 
Kőbányán képviselőként, legyen saját halott, kivéve, ha érdemtelenné vált. 

Elnök: Minden olyan esetben, ha beírják, hogy érdemtelenné vált, valamilyen eljárás kell, 
hogy kötődjön hozzá. Azt is valakinek el kell dönteni, hogy mi az, amiért érdemtelen valaki, és 
előterjesztés készül arról, hogy ez megítélésre kerüljön. Minden visszakanyarodik a Képviselő
testülethez. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy "Az Önkormányzat Polgármestere az 
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki legalább "aki legalább 
három cikluson keresztül ... ". 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy a képviselőkre vonatkozó időkorlátot, ugyanarra az időszakra 
állapítsák meg, mint a vezető tisztségviselőkre. 

Elnök: Jegyző úr javaslata a rendelettervezetben úgy szól, hogy "legalább tíz éve a 
Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezető beosztású 
tisztviselője volt." Ezzel a tíz évvel egyetért. 

Dr. Szabó Krisztián: A "ciklus" megjelölést nem javasolja, mert az nem egzakt. Problémát 
vethet fel, hogy mi a teljes ciklus, ha kimondja a feloszlását a Képviselő-testület, az ciklus-e, 
mindenképpen évetjavasol, mert az egyértelmű számítás. 

Szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet l. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
"(3) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint előterjesztés benyújtására jogosult személy kezdeményezheti, hogy a Képviselő
testület állapítsa meg az (l) vagy (2) bekezdés alapján az Önkormányzat saját halottjává 
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nyilvánítandó személy érdemtelenségét. A kezdeményezés benyújtása esetén a polgármester a 
saját halottá nyilvánítást felfüggeszti, egyidejűleg intézkedik a Képviselő-testület ülésének 
haladéktalan összehívására." 
Az előterjesztés benyújtása megakasztja a polgármester intézkedési lehetőségét, és mindaddig 
nem nyilváníthatja saját halottá az elhunytat, amíg nincs meg a képviselő-testületi ülés. Ebből 
adódhat az, hogy valaki benyújtja az előterjesztést az érdemtelenség iránt, és lehet, hogy a 
Képviselő-testület nem állapítja meg az érdemtelenséget, ez kínos lehet. 

Elnök: Az ilyen előterjesztéseket különös eljárásrendben kell kezelni. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Véleménye szerint jó lenne, ha valaki, aki alanyi jogon az 
Önkormányzat saját halottja lenne és meghal, arról e-mailben értesítenék a képviselőket. 

Elnök: Beteszik a Szervezési és Ügyviteli Csoport feladatai közé. Hozzászólásra nincs 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási j avaslatra a módosító javaslatokkal együtt. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (17 igen, egyhangú 
szavazattal) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja az Önkormányzat saját 
halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendeletet. 

9. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Bejelenti, hogy Oszva/d György felszólalási jegyet adott le. (Az 112013. számú 
felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Oszvald György: Január 14-én a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökének javaslatot 
nyújtott be, hogy a március 15-ei ünnepségek kapcsán legyen új ágazati elismerő cím, 
Kőbánya Kiváló Sajtómunkása", legyen emléktábla avatás, ünnepség és jutalom kiosztása. A 
sajtónapon ezt az emléktáblát meg lehetne koszorúzni. Kéri, hogy a javaslatát vegye 
figyelembe a Képviselő-testület. 

Elnök: Érti a javaslatot, egyet is ért azzal, hogy "Kiváló Sajtómunkásokat" is jutalmazzon a 
Képviselő-testület. Az biztos, hogy 2013-ban erre már semmilyen módon nem fog sor kerülni, 
hiszen a rendkívüli ülésre javaslatot megfogalmazni, úgy, hogy egyébként ezt széles körben 
lehetővé váljon, biztosan nem lehet. 
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Tóth Balázs: Az ágazati kitüntetések adományozásánál az a tapasztalata, hogy sokkal jobb 
lenne, ha a díj elfogadására nem a Képviselő-testület tenne javaslatot, hanem az adott 
szakágakban dolgozók tennék meg. 

Elnök: Ez a Képviselő-testület hatásköre, nem átruházható hatáskör. 

Tóth Balázs: Csak a vezetők tehetnek javaslatot a kitüntetésre, amely miatt véleménye szerint 
nem valósul meg a kellő merítés. Képviselőtársai azt mondják, hogy erre nincs mód, kéri 
Jegyző urat, mondja el, hogy mi zárja ki a javaslata elfogadását. 

Dr. Szabó Krisztián: Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat által 
alapított kitüntetés adományozása a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható. Ez azt 
jelenti, ha egy kitüntetést, elismerő címet az Önkormányzat alapít, akkor annak 
adományozásáról a Képviselő-testületnek kell döntenie. Ez nem zárja ki, hogy az adott 
szakmai közösségek hozzanak létre díjakat és azok adományozásáról ők döntsenek, de ehhez 
nem kell a Képviselő-testületnek a döntése. A rendelettervezetben próbálták kicsit 
rugalmasabbá tenni a javaslattétel rendjét. V él eménye szerint elég széles a kezdeményezők 
köre. Kiegészítése a rendelettervezet véleményezésével, társadalmi egyeztetésével kapcsolatos. 
Érkezett észrevétel, illetve kérdés a Magyar Védőnői Egyesület, illetve a Bölcsődei Dolgozók 
Szakszervezetének elnökétől. Ezek az észrevételek a szakmai vezető fogalmának a félreértésén 
alapultak, tisztázták az érintettekkel. E tekintetben olyan észrevétel nem érkezett, amelyet át 
kellene vezetni a rendelettervezetben. Gálné Strobl Erzsébet az Év Bölcsődei Dolgozója díj 
javasolt elnevezését adó Strobl Mária testvére köszönte meg az Egyesített Bölcsődék 

vezetőjének a kezdeményezést, és örömmel veszi, hogy a Képviselő-testület így tiszteli meg a 
családját, hogy az elhunyt testvéréről nevezi el a díjat. 

Révész Máriusz: Amikor az Év Pedagógusát választják, akkor nem igazán van olyan tanár, 
aki mindenkit ismerne. Vannak ilyen díjat, de azok úgy működnek, hogy például a testnevelők 
kiválasztják maguk közül az év testnevelőjét, megszavazzák és Karácsony előtt egy ünnepi 
vacsora keretében ezt át is adják. Amikor az év pedagógusáról beszélnek, ott több száz 
emberről beszélnek. Tóth Balázs képviselő úr javaslatából maximum az fogadható el, hogy a 
javaslattevők körét esetleg még tovább bővítsék, de azt most is bővítették az eddigiekhez 
képest. A sajtómunkásokkal kapcsolatban próbálták kitalálni, hogy hány emberről is lehet szó. 
Véleménye szerint, ha nagyon bőven számolnak, akkor tíz emberrőllehet szó. Kell dönteni, ha 
valaki kiemelkedő sajtótevékenységet folytat Kőbányán, de ezt abban a keretben lehet, amire 
most is lehetőséget ad a döntés, ha azt látják, hogy valaki egészen fantasztikus sajtómunkát 
végzett a kőbányai lakosok, önkormányzat érdekében, akkor a mostani keretek között ezt a 
díjat oda lehet emelni. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (17 igen, egyhangú 
szavazattal) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

l O. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nem ért egyet azzal, hogy a 38. §-ból töröljék a "bizottság" szót, 
és ezáltal megszűnjön, hogy a bizottság tehet módosító javaslatot. Megérti és lehet is 
vitatkozni, hogy mi minősül egyáltalán bizottsági javaslatnak, de akkor ezt kellene 
megfogalmazni az SZMSZ-ben és nem a bizottságat kizárni a javaslattevésbőL Az SZMSZ 62. 
§ e) pontja úgy szól, hogy "a minősített többséget igénylő határozattervezethez és 
rendelettervezethez benyújtott, valamint szóbeli módosító javaslat elfogadása". Álláspontja 
szerint ez egyrészt diszkrimináció, másrészt értelmetlen. Értelmetlen azért, mert ha egy papírra 
leírja, hogy módosító javaslat, az SZMSZ 62. § e) pontjából maradjon ki " .. valamint a 
szóbeli" szövegrész" és ezt a szavazás előtt 5 perccel odaadja Polgármester úrnak. Ehhez 
képest, ha ezt szóban mondja el, minősített többség kell, ha írásban leírja elég az egyszerű 
többség, ha nem önkormányzati rendeletről van szó. 

Szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
"(2) Hatályát veszti az R. 62. § e) pontjában a " , valamint a szóbeli" szövegrész." 

(91/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 91/1. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: A tartalmi összefoglalóban olvasható, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben változás állt be a zárt ülések tartását illetően. Beidézi az 
Mötv. 46. § (2) bekezdését. Ennek a módosításnak nagyon örül. Arról beszéltek, ha a törvény 
kötelezően rendeli el zárt ülés tartását, akkor arról a Képviselő-testületnek nem kell külön 
szavazni. Kéri, világítsa meg Jegyző úr, mert ez számára nem egyértelmű. 
A 68. §-ban felsorolja az SZMSZ, hogy a nyilvános ülés jegyzőkönyvét kinek kell 
megküldeni, kéri kiegészíteni, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapján is megjelenik. 
Máshol van szabályozva, akkor eláll a javaslatátóL 
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Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság sokszor jut konszenzusa, és ezt a 
konszenzust igyekeznek keresni. Teljes képtelenségnek tartja, hogy a bizottsági módosító 
javaslat kikerül az SZMSZ-ből, ez teljesen lehetetlen. Dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr a 
mai ülésen is tett módosító javaslatot, amely bizottsági javaslat lesz, mert több képviselő 
közösen fogalmazta meg, ettől kezdve értelmezhetetlennek tartja, ha a bizottság módosító 
javaslatakikerült az SZMSZ-ből. 

Szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet 18. §(l) bekezdéséből törlésre kerül a", továbbá a 38.§ (l) bekezdésében 
az "a bizottság," szövegrész" szövegrész. 

(9112. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 9112. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Tóth Balázs képviselő úr kérdésében összekeveredett a zárt ülés és a 
titkos szavazás fogalma. A titkos szavazás kérdése nem merült fel eddig a testületi ülésen. A 
65. §-t módosító rendelkezés változatlanul hagyja a jelenlegi szabályt, csak hozzátesz annyit, 
hogy a törvényben meghatározott kötelező titkos szavazást a polgármester rendeli el. Többször 
feltették azt a kérdés, hogy a törvény által kötelező zárt ülésről miért szavaz a Képviselő
testület, ezt most egyértelművé teszi az Mötv. Az SZMSZ-ben is egyértelműsítették ezt a részt, 
a kötelező zárt ülést a polgármester elrendeli, nem kell róla külön szavazni. A módosító 
javaslat kérdése álláspontja szerint teljesen egyértelmű az SZMSZ-ben. Azért javasolta ezt a 
módosítást, mert a legutolsó testületi ülésen ezzel kapcsolatban vita merült fel. Rögzíti, hogy 
amióta a Képviselő-testület ezt az SZMSZ-t elfogadta, egyetlen egy bizottsági módosító 
javaslat sem született, át lehet vizsgálni az összes jegyzőkönyvet, minden esetben az történt, 
hogy az SZMSZ szerinti szóbeli képviselői, vagy nem képviselő bizottsági tagi módosító 
javaslatot a bizottság támogatott. Az, hogy a bizottság vitázik a módosító javaslatról és a 
módosító javaslatot esetleg az előterjesztője más módon is megfogalmazza, vagy más hasonló 
módosító javaslatot tesz, az nem jelenti azt, hogy az bizottsági módosító javaslattá válik. 
Bizottsági módosító javaslat az, amelyet valamely javaslattételi jogosultsággal rendelkező 
javaslatára a bizottság ilyenként elfogad, határozatban. Ilyen egyetlen egy alkalommal sem 
született. Felhívja bizottsági Elnök úr figyeimét arra, hogy amit elmondott, az igaz az 
Országgyűlés házszabályára és nem igaz az SZMSZ-ükre. Azért igaz az Országgyűlés 

házszabályára, mert aszerint a bizottsági módosító javaslat és az egyéni képviselői módosító 
javaslat joghatása között különbség van. Az SZMSZ szerint a két módosító javaslat között 
különbség nincs, joghatásuk teljesen egyező. Azért javasolta kivenni a bizottsági módosító 
javaslatot az SZMSZ-ből, mert eddig egy sem volt. Szakmai kifogása nincs, ha a bizottsági 
módosító javaslat intézményét megtartani kívánja a Képviselő-testület, akkor ez működni fog 
tudni és a jövőben tud is születni bizottsági módosító javaslat, amely eddig egyetlen 
alkalommal sem született, ugyanakkor joghatása továbbra sem lesz más, mint az eddigi 
képviselői módosító javaslatoknak Abban az esetben, ha megmarad a bizottsági módosító 
javaslat intézménye, arra tud javaslatot tenni kompromisszumként, hogy valóban 
érvényesüljön az a hatás, amit Elnök úr megfogalmazott, ami egyébként nem létezik, ha a 
bizottság az egyéni képviselői, szóbeli módosító javaslatot támogatja, azt a továbbiakban 
bizottsági módosító javaslatként kell kezelni. A 62. § e) pontjával kapcsolatban felhívja dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő úr figyelmét, hogy a múlt alkalommal, amikor a bizottsági 
ülésen is felolvasta és most is kihagyott egy névelőt a felolvasásból, aminek nagy jelentősége 
van. 
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A névelő kihagyásával, igaza van Képviselő úrnak, nem lenne értelme a kiegészítésnek, 
viszont a névelővel együtt van, ugyanis ez három különböző eset. A szóbeli módosító javaslat 
esetében azért került be a minősített többségre utalás, mert az volt a szándék, hogy az írásban 
előkészített, átgondolt, véleményezett előterjesztéshez a módosító javaslat lehetőség szerint 
legalább annyira megfontolt legyen, hogy az legalább leírásra kerül. Amennyiben nem kerül 
leírásra, hanem ad hoc hosszú vita során merül fel, akkor legalább ennyiben szabjon gátat az 
SZMSZ a parttalan módosításoknak. Szakmai érve megint csak nincs a módosító javaslat 
ellen, ha ez kikerült, egyszerűbb lesz a módosító javaslat elfogadása. Nem támogatja, mert 
annak idején Polgármester úr ezen igényét teljesen indokoltnak tartotta. Amit Képviselő úr 
elmondott példaként, ha egy indokolást fűz a cetlin a módosító javaslatához, az SZMSZ-szerű 
lesz, de legalább Képviselő úr ezt leírta, átgondolta, a szövegét beillesztette valahová, és úgy 
adja ki a kezéből, hogy biztos abban, hogy a módosító javaslat így megfelelő. 

Szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet egészüljön ki egy új 8. §-sal az alábbiak szerint: 
"Az R. 38. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(5) A módosító javaslatot - ha annak benyújtására a bizottsági ülést megelőzően vagy a 
bizottsági ülésen kerül sor - az előterjesztést tárgyaló bizottság megtárgyalja, és dönt a 
módosító javaslat támogatásáról. A bizottság által támogatott módosító javaslatot bizottsági 
módosító javaslatnak kell tekinteni." 

(91/3. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 9113. módosító javaslatot. 

Elnök: Kifejezetten a rendeletekre irányult ez a kezdeményezés. Ha egy előre előkészített, 
átgondolt rendelettervezetet elkezdenek menetközben módosítgatni, nem biztos, hogy jó 
gyakorlat. 

Révész Máriusz: Jegyző úr kompromisszumos javaslata számára elfogadhat, ez összhangban 
van a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság gyakorlatával. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A javaslatát továbbra is fenntartja, mert Jegyző úr nem zárta ki 
jogilag, hogy a szóbeli módosító szövegrész elmaradjon. Határozatnál a szóbeli módosító 
javaslathoz minősített többséget rendelni, nem korrekt. 

Elnök: Az előző évek rossz gyakorlatának próbált ez a javaslat gátat szabni. El tudja fogadni, 
hogy ezt a rendelkezést hagyják el. Azt gondolja, hogy a rendelet előkészítés szakmaisága is 
igen sokat fejlődött, javult az elmúlt időszakban. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (17 igen, 
egyhangú szavazattal) - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
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11. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Kerepesiút-Gyakorló Köz- Gyakorló utca- Fehér út- 39210/14 

hrsz.-ú közterület- 39210/11 hrsz.-ú telek-39210/55 hrsz.-ú telek- Gyakorló utca
Keresztúri út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

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

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (17 igen, 
egyhangú szavazattal)- az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest X. ker., 
Kerepesi út - Gyakorló Köz - Gyakorló utca - Fehér út - 39210/14 hrsz.-ú közterület -
39210/11 hrsz.-ú telek-39210/55 hrsz.-ú telek- Gyakorló utca- Keresztúri út által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2013. ( ... ) 
önkormányzati rendeletet. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz 

Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Jelzi, hogy tegnap a Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács ülésén felmerült, hogy 
éljen az Önkormányzat a jogszabályban egyébként megteremtett lehetőséggel, hogy 
óvodavezetők esetében ne ötévenként, hanem esetenként tízévenként pályáztassanak Ennek a 
gyakorlatnak a bevezetését nem tartaná helyesnek, véleménye szerint ötévente célszerű úgy a 
vezetőnek, mint a Képviselő-testületnek áttekinteni a korábbi időszak működését, illetve egy 
korábbi ciklusra megfogalmazni azokat a vezetői elképzeléseket, amelyek az intézményt 
továbbvihetik Ezt egyeztetni a nevelő testülettel, szülőkkel, érdekképviselettel, ezt fontosnak 
tartja. Továbbra is javasolja az ötévenkénti pályáztatás gyakorlatát. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Teljes mértékben egyetért Polgármester úrral. 

Révész Máriusz: A bizottsági ülésen ebben a kérdésben is konszenzus volt, sokkal 
egyszerűbb, ha ötévenként mindenkinek azt mondják, hogy álljon a mérlegre. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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32/2013. (II 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének 
pályáztatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat l. melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 
31-éig szóló határozott időre kiírja a Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, 
Halom u. 7/b) vezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői 
pályázatot A pályázati kiírást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos 
lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 
31-éig szóló határozott időre kiírja a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (ll Ol 
Budapest, Kőbányai út 38.) vezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb 
vezetői pályázatot A pályázati kiírást a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat 3. melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 
31-éig szóló határozott időre kiírja a Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, 
Zágrábi út 13/a) vezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői 
pályázatot A pályázati kiírást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos 
lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat 4. melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 
31-éig szóló határozott időre kiírja a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 
Budapest, Mádi u. 4-6.) vezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb 
vezetői pályázatot A pályázati kiírást a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. (A határozat 1-4. mellékletei a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) 

Határidő: 2013. február 28. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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13. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona 

szakmai programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
A szakmai program "5. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 
formái" rész egészüljön ki a foglalkozások részletes ismertetésével. 

(73/1. módosító javaslat) 

Elnök: Bejelenti, hogy a 7311. módositó javaslat alapján a szakmai program kiegészítésre 
került. Tehát Képviselő úr módosító javaslata okafogyottá vált. Kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 

33/2013. (II 21.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona 
szakmai programjának jóváhagyásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Otthona Szakmai Programját az 
előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetben 

történő elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

34/2013. (II 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá 
a 2. melléklet szerint kiadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (Az l. és 2. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzat által benyújtandó KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű "A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiájának bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" nevű pályázat támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

35/2013. (II 21.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzat által benyújtandó KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű, "A fővárosi 
hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiájának bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" megnevezésű pályázat 
támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi 
hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiájának bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése pályázati célokkal, a KEOP-
1.1.1/B/1 0-11jelű pályázat keretében megvalósítandó Nagyválogató Mű tervezett helyszínével 
(Budapest X. kerület, Kozma utca 7. szám alatti, 42518/27 helyrajzi számú ingatlan) és a 
Nagyválogató Mű megvalósításával elviekben egyetért, a pályázat benyújtását támogatja 
azzal, hogy eredményes pályázat esetén a pályázat megvalósításához forrást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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16. napirendi pont: 
A Budapest X., Kistorony park közcsatorna tulajdonjogának átruházása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

36/2013. (ll. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kistorony park közcsatorna tulajdonjogának átruházásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kistorony park közcsatorna hálózat tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Fővárosi 
Önkormányzatra. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Az ATV Zrt.-vel2012. április 2-án kötött szerződés módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület az elmúlt évben több szerződésnél azt kérte, hogy a szerződéseket 
vizsgálják felül, tárgyalják meg újra. A korábban kötött szerződésekbe beépítette az 
önkormányzat azokat a pontokat, amelyek egyrészt pontosítják a szerződést, másrészt 
megfeleltetik annak a képviselő-testületi határozatnak, amely a testületi ülésekről szóló 
arányos beszámolót jelenti, illetve a teljesítésigazoláshoz elvárnak egy anyagot, amelyet a 
számla mögé lehet tenni, így vizsgálni lehet azt is, hogy miért fizették ki a számlát, illetve 
teljesül-e a szerződésben foglaltak minden eleme. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet l. mellékletét képező Szerződés módosítása l. pontja (Az alapszerződés 
II. (Felek kötelezettségei) l. e. pontja) egészüljön ki az aláqbiak szerint: 

"e. ( ... ) képviselők arányos megjelenítésével, időnkénti ( ... )" 
(103/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor az előterjesztő nevében támogatja a 103/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Egyetért a javaslattal, de felhívja a figyelmet, hogy a képviselő-testületi ülésről az 
ATV még egyszer sem közvetített, mivel csütörtökön nincs kamerája. A Centrum Televízió 
szokott forgatni. Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra 
a módosító javaslattal együtt. 
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37/2013. (IL 21.) KÖKT határozat 
az ATV Zrt.-vel2012. április 2-án kötött szerződés módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az ATV Zrt. között 2012. április 2-án kötött 
szerződés módosítását az l. melléklet szerint jóváhagyja. (A megállapodás a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

a Szent László Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződés 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az elmúlt évek során bár a Szent László Gimnázium tanulói forgattak az ATV híradó 
számára, de a szerepvállalásukat semmilyen szerződés nem rögzítette, ezt próbálják most 
pótolni. A Szent László Gimnázium már nem szerződhet, ezért a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal tudják a megállapodást megkötni. 

Radványi Gábor: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén két módosító javaslat 
született, melyet ismertet: 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslatai: 
Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet l. melléklet (Megállapodás) 4. pontja 
az alábbiak szerint módosuljon: 
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szorgalmi időn kívül a műsorkészítésért havonta 
150 OOO Ft összeget biztosít a [Fenntartó részére] Gimnázium diákjai részére a Fenntartán 
keresztül. 

(131/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet l. melléklete (Megállapodás) kerüljön 
kiegészítésre az alábbiak szerint: 
7. Ez a szerződés az aláírás napján lép hatály ba és 2014. december 31-én hatályát veszti. 
[7]~. Jelen szerződésben ( ... ) 

(131/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 131/1. és 131/2. módosító javaslatokat. 
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Révész Máriusz: A fenntartónak tudják ezt a pénzt biztosítani, de dr. Csicsay Claudius Iván 
kérte, hogy a fenntartó ezt az összeget a Szent László Gimnázium diákjai, és tanárai számára 
használja fel. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy a kifizetésnél áfa, vagy TB-kifizetések nem merülnek fel? 

Elnök: A fenntartónak adnak 150 OOO Ft-ot, hogy ezt hogyan oldják meg, az ő dolguk. 
Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a 13111. és 2. 
módosító javaslattal együtt. 

38/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent László 
Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződésről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között a Szent László Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő megállapodást 
az l. melléklet szerint jóváhagyja. (A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: Azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

19. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, 

valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 

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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20. napirendi pont: 
A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátására vonatkozó pályázatok 

elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Ismerteti az előterjesztő írásos módosító javaslatát. 

Előterjesztő írásbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet az alábbi 3. ponttal egészüljön ki: 
"3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a 300096295-ös 
számú, területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet ellátásával - az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáig - a Kőbányai 
Egészségügyi Szalgálatot bízza meg. 
Határidő: 2013. május l. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

(70/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra, a 70/1. módosító javaslattal együtt. 

39/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátására vonatkozó pályázatok 
elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a területi 
ellátási kötelezettséggel működő gyermek fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak 
vállalkozási formában történő ellátására dr. Bálint Szilvia gyermek fogorvost bízza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló 30/2012. (VI. 25.) KÖKT rendelet módosítása után dr. Bálint Szilvia gyermek 
fogorvossal a feladat-ellátási szerződést kösse meg. 
Határidő: 2013. május l. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096295-ös 
számú, területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet ellátásával - az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáig - a Kőbányai 
Egészségügyi Szalgálatot bízza meg. 
Határidő: 2013. május l. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
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21. napirendi pont: 
Házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

40/2013. (II. 21.) KÖKT határozata 
házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban résztvevő Dr. Répás Pálné dr. Gecsei Erzsébet házi gyermekorvos 
praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a 
praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal, dr. Varga Ottilia Jolánnal - a praxisjog 
megszerzését követően - az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 300096294-es számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátási területére kiterjedően feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület a feladat-ellátási előszerződés l. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (l) bekezdése szerinti feladat-ellátási 
szerződés aláírására felkéri a polgármestert. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Gecsei 
Gyermekorvosi Betéti Társasággal a 300096294-es számú házi gyermekorvosi körzet ellátása 
érdekében kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzáj árul. 
4. A Képviselő-testület a szerződést közös megegyezéssel megszüntető megállapodás aláírására 
felkéri a polgármestert. 
Határidő: 

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

22. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van 
jelezze. 
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Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata: 
Javasolja, hogy az előterjesztés l. mellékletében lévő táblázat az alábbi sorokkal egészüljön 
ki: 

37. Szeiler Szabina 35 
38. Gál Patrícia 35 
39. Balázs Botond-Zoltán 35 
40. Csikes Adám 35 
41. Kállai Lilla 35 

Indokolás: Az általános iskolai tanulók összpontszáma alapján megállapított rangsorban a 36-
41. helyeken azonos pontszámmal rendelkező hat tanuló mindegyike részesüljön tanulmányi 
ösztöndíj ban. 

(86/1. módosító javaslat) 

Az elnök bejelenti, hogy az előterjesztő támogatja a 86/1. módos!tó javaslatot. 

Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a 8611. 
módosító javaslattal együtt. 

41/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február
június hónapokra 5000/Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat 
állapít meg a határozat l. mellékletében foglalt általános iskolai tanulóknak. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február
június hónapokra l O 000/Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi 
ösztöndíjat állapít meg a határozat 2. mellékletében foglalt középiskolai tanulóknak. 
Határidő: azonnal · 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

Sorszám 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 

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

l. melléklet a 4112013. (II 21.) KÖKT határozathoz 

Név Pontszám 

Besenyei Réka 90 
Tóth Gábor 80 

Petrohai Mónika 75 
Pham Thanhan 75 

BudBence 75 
Pető Dzsenifer 70 

Apáthy Réka Lili 62 
Kovács Krisztofer 60 

Cseh Attila 60 
Király Tamás 60 

Semmelweis Dániel 60 
Fazekes Tibor 60 
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13. Baksay Szabolcs 60 
14. Kanyar Márk József 55 
15. Beke Teréz 53 
16. Dalkó András Dániel 50 
17. Unger Alíz Júlia 50 
18. Unger Judit Adél ·so 
19. Tórth Péter Richárd 50 
20. Korbelics Krisztina 50 
21. Balogh Arpád 50 
22. Bajkai Boglárka 50 
23. Szász Magdolna 45 
24. Pollák Patrik 45 
25. Turcsányi Réka 45 
26. Halmai Tamás 45 
27. Hoch Melinda 45 
28. Turi-Kovács Maja 45 
29. Lantos Dzsesszika 45 
30. Sáfrány Agnes 45 
31. Tóth Károly 45 
32. T ő kés Bernadett 45 
33. Demeter Alexandra 40 
34. Bóka Márk Gábor 40 
35. Bahurek Máté 40 
36. AovaAdám 35 
37. Szeiler Szabina 35 
38. Gál Patrícia 35 

39. Balázs Botond 35 
Zoltán 

40. Csikes Adám 35 
41. Kállai Lilla 35 

2 melléklet a 4112013 (Il 21 J KÖKT határozathoz 

Sorszám Név Pontszám 

l. Orbán Lucia 89 
2. Orbán Veronika 60 
3. Illés Attila 50 
4. Onodi Márk 45 

5. Far kas Veronika 43 
Sára 

6. Elekes Nóra 40 
7. Németh Fanni 40 

8. Csorvási Márton 40 
Ferenc 

9. Bogár László 40 
10. Kocs Dorottya 35 
ll. Könczöl Adél 34 
12. Gréger Norbert 30 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását le zárj a. 

23. napirendi pont: 
A Kőbányai Diáksport Bizottság 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

42/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Diáksport Bizottság 2012. évi beszámolójáról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diáksport Bizottság 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

végelszámolásának lezárásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

43/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolásának lezárásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító az 
EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. mint végelszámoló által a Kőbányai Média és 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolása befejezésére tekintettel 
elkészített és az alapító elé terjesztett, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény lll. § (l) bekezdése szerinti adóbevallásokat a 
végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, a 
vagyonfelosztási javaslatot és a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek 
bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést) elfogadja. 
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2. Az alapító megállapítja, hogy a Társaság 2011. augusztus 26-ai kezdőnappal elhatározott 
végelszámolása 2013. február 12-én befejeződött. Az alapító a végeiszámolót- aki feladatát 
külön megállapodás szerinti dijazásért látta el - a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit 
Kft. törlésének hatályával tisztségéből felmenti. Az alapító a továbbiakban a cég 
iratanyagának őrzését saját maga vállalja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a jegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület, Mázsa tér, 
Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt megvalósítása tárgyában 

kötött megbízási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

44/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület, Mázsa tér, 
Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt megvalósítása tárgyában 
kötött megbízási szerződés módosításáról 
(l 7 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 2012. 
július 10-én kötött megbízási szerződés módosítását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármestt;r 
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Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

45/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Zsíros Tibort, 
volt kosárlabda szakedző, mesteredzőt, a Kőbánya Diáksportjáért elismerő cím tulajdonosát, a 
Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnokának névadóját az Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportjának vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hatház u. 1-11. szám alatti társasház volt óvóhelyeinek 

értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

46/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hatház utca 1-11. szám alatti társasház volt óvóhelyei 
értékesítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 
az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca 1-11. szám alatti 
társasházban lévő, volt óvóhelyek pályázati úton történő elidegenítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlanok kikiáltási árát l OOO Ft/m2 összegben határozza 
meg. A Vevő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

28. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kápolna u. 13. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése 

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

47/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. VI. emelet 43. szám alatti bérlakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. VI. emelet 43. szám 
alatti, 41510/6/ A/292 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. március 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

29. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Állomás u. 15. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

48/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 15. IX. emelet 43. szám alatti bérlakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 15. IX. emelet 43. szám 
alatti, 39016/9/A/427 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. március 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. 

30. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

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

49/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b l. emelet 20. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b L emelet 20. 
szám alatti, 38375/0/A/20 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő 
elidegenítéséhez. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát l 710 OOO Ft összegben határozza 
meg. A V evő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 

Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

31. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Bolgár u. 12. szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

50/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 5. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 5. szám 
alatti, 41774/0/A/5 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő elidegenítéséhez. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 900 OOO Ft összegben határozza 
meg. A V evő a licitáláson megállapított vételárát egy összegben köteles megfizetni. 

Határidő: 2013. április 30. 
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. 
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32. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Harmat u. 178. szám alatti ingatlan bérlő részére történő 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

5112013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat utca 178. V. emelet 21. szám alatti ingatlan 
elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca 178. V. ernelet 
21. szám alatti, 42309/10/A/152 helyrajzi szárnú lakás elidegenítéséhez az ingatlan 
bérlője részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 660 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 

jogosult részére történő kiküldésre és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

33. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Bánya u. 2. szám alatti ingatlan bérlő részére történő elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

52/2013. (Il. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 2. I. emelet 18. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bánya utca 2. I. ernelet 18. 
szám alatti, 39158/0/A/19 helyrajzi szárnú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője 
részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 700 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t az ajánlati felhívás 

jogosult részére történő kiküldésre és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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



49 

34. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Bihari u. 14/a szám alatti ingatlan bérlő részére történő 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

53/2013. (ll. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bihari utca 14/a fszt. 2. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 14/a fszt. 2. szám 
alatti, 384311311 A/2 helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 480 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. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

35. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Fokos u. l. szám alatti ingatlan bérlő részére történő elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

54/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca l. alagsor 4. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca l. alagsor 4. szám 
alatti, 38431/12/A/4 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát l 235 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, az ajánlati felhívás 

jogosult részére történő kiküldésre és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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36. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Hős u. 15/b szám alatti magántulajdonú lakás tulajdonjogának az 

Önkormányzat részére történő ingyenes átruházása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

55/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/b II. emelet 50. szám alatti ingatlan elfogadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Oláh 
Tamás tulajdonos által térítésmentesen felajánlott, Budapest X. kerület, Hős u. 15/b II. 
emelet 50. (hrsz: 38902/0/B/92) szám alatti ingatlan tulajdonjogát elfogadja a 
tulajdonszerzéssei kapcsolatos járulékos költségek megfizetése mellett. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a térítésmentes tulajdonszerzéssei 
kapcsolatos szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2013. április 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

37. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya u. 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 

térítésmentes használatba adásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

56/2013. (IL 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő 104 m2 alapterületű ebédlő helyiséget 
(helyrajzi szám: 41411) Zsemlye Ildikó (1107 Budapest, Szárnyas utca 3. 4. emelet 1.) részére 
szoborkészítés céljára, 2013. március l-jétől 2013. november 30-áig határozott időtartamra 
térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiségben felhasznált elektromos áram díját 
köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 5 OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2013. február 28. 
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. Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánják-e zárt ülés 
keretében tárgyalni a meghívóban 38-42. napirendi pontként szereplő előterjesztéseket 
Felhívja a figyelmet, hogy a mai napon elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 
a későbbiekben nem kell szavaznia a Képviselő-testületnek a zárt ülés elrendelésérőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja a 38-
42. napirendi pontokat. 

38. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Népligetben lévő pavilon-együttes fennmaradása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 38. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

39. napirendi pont: 
Az ING-REORG Kft. közterület-használati hozzájárul2~ 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 a 39. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

40. napirendi pont: 
A Kőbányai Gézengúz Óvoda 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 a 40. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 



52 

41. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi utca sarkon elhelyezkedő pavilonsort 

érintő közterület-használati ügyek 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 41. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

42. napirendi pont: 
A Metalloglobus 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 a 42. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2013. március 21-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. A 2013. február 28-
ai rendkívüli ülés pontos kezdési időpontja még egyeztetés alatt van. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 13.20 óra. 

K.m.f. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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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. 

írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2013. február 21-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 
A Képviselő-testület tagjai: 

l./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

6.1 Gál Judit 

7.1 Marksteinné Molnár Julianna 

8.1 Mácsik András 

9 .l Mihalik András 

l 0.1 dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 

12./ Révész Máriusz 

13./ Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ Varga István 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Polgármester Úr! 

70/1. módosító javaslat 

A Népjóléti Bizottság 2013. február 12-ei ülésén ,,A gyermek fogorvosi és házi 
gyermekorvosi körzetek ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásáról" szóló előterjesztést 
megtárgyalta és 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (l) 
bekezdésében foglaltak alapján "A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek 
ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásáról" szóló előterjesztés határozattervezetéhez az 
alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet az alábbi 3. ponttal egészül ki: 
"3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096295-
ös számú, területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet ellátásával - az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáig - a Kőbányai 
Egészségügyi Szalgálatot bízza meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Indokolás: 

A módosítás oka az, hogy a 300096295-ös számú, területi ellátási kötelezettséggel működő 
házi gyermekorvosi körzet dr. Halász Tamásné dr. Nagy Mária házi gyermekorvos 
működtetési jogának megszüntetésével betöltetlen körzetté válik, melynek ellátására csak 
abban az esetben tudunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést 
kötni, amennyiben a feladat ellátásával átmeneti időre (az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló önkormányzati rendelet módosításáig) a Kőbányai Egészségügyi Szalgálatot bízza meg 
az Önkormányzat. 

Budapest, 2013. február 20. 

i~~~~-~n 
' / 

Weeber Tibor 



l. melléklet a 3212013. (II. 21.) KÖKT határozathoz 

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

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Bóbita Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 02 Budapest, Halom u. 7 lb 

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

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

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

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



• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, 
- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja 

szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ................. ./2013./II., valamint a munkakör megnevezését: 
óvodavezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

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



2. me!! ék! et a .. .1201 3. (l. 2 J .) KÖKT határozathoz 

Buclapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
;\ közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2013. augusztus l -jétől 20 I 8. július 31-éig sz ól. 

A munkavégzés helye: 
ll Ol Budapest, Kőbányai út 38. 

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

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

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

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

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
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- nyertes pályázóként a 2007. évi CLJI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülö vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ................. ./2013./II., valamint a munkakör megnevezését: 
óvoda vezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv w\vw.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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3. mel!éklet a . ../2013. (I 21.) KÖKT határozathoz 

f~udapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló !992. évi XXXIlL törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 1 3/a 

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

11Ietmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

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

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

- nyet1es pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

8 



.\ p:íly3zatot elektronikus formában vagy postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani . 

. \ munkakör betölthetőségének időpontja: 

.\ munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
~O 13. március 28 .. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
..f338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ................. ./2013./II., valamint a munkakör megnevezését: 
óv odavezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
\vww.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a \vww.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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4. melléklet a .. .12013. {]. 2 J.) KÖKT határozathoz 

Rudapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
~J könlkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jelJege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 

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

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

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

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

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

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

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 
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:\ pólyázatot elckJronikus formában y agy postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

:\ munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28. 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgánnesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ................. ./2013./II., valamint a munkakör megnevezését: 
óv odavezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

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

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytárság (Cg. 01-10-042140, székhe!J: 
1107 Budapest, Ceglédi utca 30., továbbiakban: Társaság) Alapítója, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat a Társaság Alapítóokiratáta mai nappal az alábbiak szerint módosí~a. 

1/ Az Alapító okirat II. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul, míg a II. fejezet 
3. pontja törlésre kerül, a fejezet számozása pedig ennek megfelelően változik: 

2. A Társaság székhelye: 

1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

2/ Az Alapító okirat III. fejezet annyiban változik, hogy a 64.20.08 Vagyonkezelés 
(holding) a Társaság főtevékenységeként, míg a 68.10.08 Saját tulajdonú ingatlan 
adásvétele kiegészítő tevékenységként kerül feltüntetésre 

3/ Az Alapító okirat V. fejezete az alábbiak szerint módosul: 

v. 
Az Alapító 

Közgyűlés a Társaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az Alapító közvetlenül gyakorolja. A 
közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, - a Felügyelő Bizottság és a 
könyvvizsgáló észrevételeinek figyelembevételével - amelyról a Vezérigazgatót értesíteni köteles. 

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés az Alapító okirat megállapításáról és módosításáról; 
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról; 
c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszúnésének elhatározása; 
d) a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, 

díjazásának megállapítása; 
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről kizárólag a Felügyelő Bizottság 

írásbeli jelentése alapján dönthet, 
f) döntés osztalékelőleg fizetéséről; 
g) döntés a nyomdai úton előállitott részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált 

részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; 
h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, 

osztályok átalakítása; 
i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító 

kötvény kibocsátásáról; 
j) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról; 
k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 
l) a Társaság Vezérigazgatójának pályázat ú~án történő megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása; a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság Vezérigazgatója felett, valamint 
évente döntés a Vezérigazgató részére megadható felmentvény tárgyában; 

m) a Társaság Vezérigazgatójára, valamint a felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási 
szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon 
történő letétbe helyezése. A javadalrnazási szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal 



érintett személyi kör javadahnazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, 
végkielégítésének, egyéb juttatásának) megállapítása; 

n) a közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat elfogadása; 
o) célfeladatok kitűzése és értékelése, valamint döntés a kifizetésről; 
p) személyautó vásárlása személyhez rendelés és magánhasználat esetén; 
q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító okirat a Társaság legfőbb 
szervének (Alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal. 

Az Alapító a Vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani 
köteles, de ez esetben (e döntés következményei szempon~ából) mentesül a Ct. 30. §-ában foglalt 
felelősség alól. 

A Felügyelő Bizottság, a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló az Alapító felé észrevételeket, illetve 
indítványokat tehet. 

Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe 
tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelő Bizottság 
véleményét megismerni. 

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendje szerint tájékozta~a. 

4/ A2 Alapító okirat VI. fejezete az alábbiak szerint módosul: 

VI. 
A V ezérigazgató 

1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság törvényben meghatározott 
jogait a vezérigazgató (továbbiakban: Vezérigazgató), mint vezető tisztségviselő gyakorolja. A 
Vezérigazgatóra, - e minőségében az őt megillető jogokra és kötelezettségekre (társasági 
jogviszony) - a Gt.-ben meghatározott eltérésekkel a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell 
alkalmazni. 

2. A V ezérigazgató hatásköre: 

A Vezérigazgató dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, illetőleg az Alapító Okirat nem 
utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe, így különösen: 

a) ellá* a Társaság ügyvezetését és meghatározza a Társaság üzletpolitikáját, 
b) megalko* a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok 

betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról, 
c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről, 
d) elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az Alapító elé terjeszti, 
e) a Társaság ügyeinek viteléről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alapító részére legalább 

évente egyszer, minden év május 31. napjáig jelentést készít, a Felügyelő Bizottságat pedig 
negyedévente tájékozta~a az üzleti tevékenység időarányos teljesítéséről 

f) a tudomására jutástól számított három napon belül köteles - a Felügyelő Bizottság egyidejű 
értesítése mellett - jelentést készíteni az Alapítónak, ha a Társaság saját tőkéje veszteség 
következtében az alaptőke kétharmadára, a Társaság saját tőkéje 20.000.000,- Ft alá csökkent, 
vagy a Társaságat fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyana a 
tartozásait nem fedezi, 

2 
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g) javaslatot tesz az Alapító felé a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére 
vonatkozóan, 

h) gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. 

A V ezérigazgató jogosult véleményt nyilvánítani - a megválasztással és kinevezéssel 
kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító 
döntésének meghozatalát megelőzően. A Vezérigazgató véleményezési jogát írásban 
gyakorolha*. Az írásbeli véleményt annak elkészítését követően haladéktalanul megküldi az 
Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának 
megismerésére. Amennyiben elháríthatatlan akadály rniatt nincs lehetőség a V ezérigazgató 
írásbeli véleményének beszerzésére, az szóbeli, vagy rövid elektronikus úton (pl: távbeszélő, 
fax, e-mail) is történhet. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül 
köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény nyilvános, 
azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

3. A Vezérigazgató felelősségére a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. tiiroé'!Y 30 §-a irányadó. 

Alapító évente értékeli a V ezérigazgató előző üzleti évben végzett munkáját és a Gt. 30. § (5) 
bekezdése szerint dönt a V ezérigazgató részére megadható felmentvény tárgyában. A 
felmentvény megadásával Alapító igazolja, hogy a Vezérigazgató az értékelt időszakban munkáját 
a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. 

4. A Vezérigazgató köteles a Polgári Tiiroé'!Jkó"f!Yvról szóló 1959. évi IV. tiiroé'!Y 81.§ (2) bekezdésében 
meghatározott üzleti titkot megőrizni. 

5. A V ezérigazgató múködésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Társaság Szervezeti és Múködési 
Szabályzata tartalmazza. 

6. A Társaság Vezérigazgatója: 

Szabó László 
Lakóhelye: 2193 Galgahévíz, Dobó István u. 29. szám 
Anyja leánykori neve: Péli Erzsébet 
Jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.11.18- 2015. 11. 17. 

5/ Az Alapító okirat VII. fejezet 9., 10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak, míg a 
11. pont törlésre kerül: 

9. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre különösen: 

a) megállapí~a, és az Alapítónak jóváhagyásra benyúj* ügyrendjét, 
b) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Vezérigazgatótól, vezető állású dolgozóitól 

felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni, 
c) megvizsgálha* a Társaság könyveit, jogosult ellenőrizni a Társaság vagyontárgyait, pénztárát, 

iratait külsó szakértővel megvizsgáltatha~a, 
d) köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, a számv--iteli 

törvény szerinti beszámolóról pedig köteles az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni, 
e) jogszabályba, Alapító Okiratba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén 

köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni, 
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±) a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a V ezérigazgató által tett 
javaslat megvitatása, véleményezése 

g) jogosult véleményt nyilvánítani - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek 
kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének 
meghozatalát megelőzően. 

10. A Felügyelő Bizottság üléseit legalább negyedévente, valamint szükség szerint tar~a. A Felügyelő 
Bizottságat az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre a Vezérigazgatót 
minden esetben, a könyvvizsgálót, illetve szakértőt indokolt esetben meg kell hívni. Az ülés 
napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a 
tagoknak, illetve a meghívottak részére. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a 
Fel ügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétól számított 8 
napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő 
összehívásáróL Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. Az írásos vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata 
nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

5/ Az Alapító okirat Vlll. fejezet l. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. 

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a V ezérigazgató tesz javaslatot az 
Alapítónak. 

Kelt Budapesten, 2013 ..................................... napján 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Aláírta: 
Név: 

Ellenjegyezte: 
Név: 

Ellen jegyzem: 

Kovács Róbert 
Polgármester 

dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

Budapest, 2013 . ........................................... . 

Dr. Nagy Judit 
ügyvéd 
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Név: 
Székhely: 

I. 
A Részvénytársaság Alapítója és egyedüli részvényese: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

ll. 
A Társaság cégneve, székhelye, időtartama 

1. A Társaság cégneve: 

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(továbbiakban: Társaság) 

A Társaság rövidített neve: 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

2. A Társaság székhelye: 

1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

3. A Társaság időtartama: 

Ha tároz a tlan. 

4. A Társaság céljai: 

Az Alapítóval kötött szerzódés( ek)ben kötelezettségként meghatározott azon közfeladat ellátási 
tevékenységek folytatása és teljesítése, melyek egyébként az A.lapítót, mint Önkormányzatot jogszabály 
erejénél fogva terhelik lakó- és nem lakóingatlanok, továbbá intézmények vonatkozásában. 

Az Alapító, mint Önkormányzat által megalkotott, "Budapest X. kerület Kőbánya Integrált 
Városfejlesztési Stratégia" végrehajtása céljából az Alapítóval kötött szerzódés(ek)ból fakadó város 
rehabilitációval, városfejlesztéssel kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolitási általános feladatok 
előkészítése és ellátása. 

III. 
A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 

rendszere szerint (TEÁOR'08) 

64.20.08 

01.61 '08 
01.63 '08 
01.64 '08 
02.40 '08 
09.90'08 
38.11'08 
38.12 '08 

A Társaság főtevékenysége: 

Vagyonkezelés (ho/ding) 

A Társaság kiegészítő tevékenységei: 

N öv énytermesztési szolgáltatás 
Betakarítás t követő szolgáltatás 
Vetési célú magfeldolgozás 
Erdészeti szolgáltatás 
Egyéb bányászati szolgáltatás 
N em veszélyes hulladék gyű j tése 
Veszélyes hulladék gyűjtés e 
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41.10.08 
42.11'08 
43.11.08 
43.12.08 
43.13'08 
41.20.08 
42.12.08 
42.13.08 
42.21.08 
42.22.08 
42.99.08 
43.21.08 
43.22.08 
43.29.08 
43.31.08 
43.32.08 
43.33.08 
43.34.08 
43.39.08 
43.91.08 
43.99.08 
49.41.08 
49.42.08 
52.10.08 
52.24.08 
58.11.08 
58.13.08 
58.14.08 
58.19.08 
58.29.08 
61.30.08 
62.01.08 
62.02.08 
62.03.08 
62.09.08 
63.11.08 
63.12.08 
63.99.08 
64.99.08 
66.21.08 
68.10.08 
68.20.08 
68.31.08 
68.32.08 
69.10'08 
70.21.08 
70.22.08 
71.11.08 
71.12.08 
71.20.08 
73.11.08 
73.12.08 
74.20.08 
74.90.08 
77.32.08 
77.39.08 

Építési projekt szervezése 
Út, autópálya építése 
Bontás 
Építési terület előkészítése 
Talajmintavétel, próbafúrás 
Lakó- és nem lakó épület építése 
Vasút építése 
Híd, alagút építése 
Folyadék szállítására szolgáló közmú építése 
Elektromos, híradás-technikai célú közmú építése 
Egyéb máshova nem sorolt építés 
Villanyszerelés 
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló szerelés 
Egyéb épületgépészeti szerelés 
Vakolás 
Épületasztalos-szcrkczct szerelésc 
Padló-, falburkolás 
Festés, üvegezés 
Egyéb befejező építés, m.n.s. 
T etőfedés, tetőszerkezet -építés 
Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
Közúti áruszállítás 
Költöztetés 
Raktározás, tárolás 
Rakománykezelés 
Könyvkiadás 
Napilap kiadás 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Egyéb kiadói tevékenység 
Egyéb szaftverkiadás 
Múholdas távközlés 
Számítógépes programozás 
Információ-technológiai szaktanácsadás 
Számítógép üzemeltetés 
Egyéb információ-technológiai szaigáitatás 
Adatfeldolgozás, web-haszting szaigáitatás 
Világháló-portál szolgáltatás 
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 
Kockáza tkezelés, kárszakértés 
Saját tulajdon ú ingadan adásvétele 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlanügynöki tevékenység 
Ingatlankezelés 
Jogi tevékenység 
PR, kommunikáció 
Üzletvitelí, egyéb vezetési tanácsadás 
Építészmémöki tevékenység 
Mémöki tevékenység, múszaki tanácsadás 
Múszaki vizsgálat, elemzés 
Reklámügynöki tevékenység 
Médiareklám 
Fényképészet 
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, múszaki tevékenység 
Építóipari gép kölesönzése 
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölesönzése 
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77.40.08 
78.10'08 
79.90'08 
80.20.08 
81.10.08 
81.21.08 
81.22.08 
81.29.08 
81.30'08 
82.30.08 
82.91.08 
82.99.08 
91.04'08 
93.11'08 

Immateriális javak kölesönzése 
Munkaközvetítés 
Egyéb foglalás 
J?iztonsági rendszer szolgáltatás 
Epítrnényüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Egyéb épület-, ipari takaritás 
Egyéb takaritás 
Zöld terület-kezelés 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Követelésbehajtás 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
Spordétesítrnény működtetése 

IV. 
AJaptőke,részvények 

l. A részvénytársaság alaptőkéje: 

2. 

3. 

A részvénytársaság alaptőkéje 1.160.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatvanmillió forint, amelyból a 
pénzbeli hozzájárulás összege 921.981.000,- Ft és a nem pénzbeli hozzájárulás összege 238.019.000,- Ft. 

A Társaság alaptőkéje teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll. 

Az apportlista 

A nem pénzbeli hozzájárulásról (apportról) készült jegyzék az Alapító Okirat elválasztbatadan része. 

A részvények 

A Társaság alaptőkéje 1160 db, egyenként, 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló 
törzsrészvényból áll. 

A részvény tartalmazza a törvényben előírtakat 

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a 
részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolha*, ha a részvényest a 
részvénykönyvbe bejegyezték. 

A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetőleg érvénytelenné válása esetén az értékpapírok 
megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. 
A részvény megsérülése esetén a V ezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérül t részvényeknek 
megfelelő új részvényt állit ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. 

A részvények egyszerű kezelhetósége és a költségek kímélése érdekében az egy részvénysorozatba tartozó 
részvények összevont címletú részvényként is kiadhatók, továbbá a részvényes kérésére és költségére a 
részvények összevont dmletú részvényre átalakíthatók, vagy az összevont círnletú részvényt utóbb kisebb 
círnletú összevont részvényekre, illetve adott részvénysorozatra meghatározott névértékű részvényekre 
bonthatók. 
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v. 
AzAlapító 

Közgyűlés a Társaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az Alapftó közvedenül gyakorolja. A 
közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapftó irásban dönt, - a Felügyelő Bizottság és a 
könyvvizsgáló észrevételeinek figyelembevételével- amelyről a Vezérigazgatót értesíteni köteles. 

Az Alapftó kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés az Alapftó okirat megállapftásáról és módosftásáról; 
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról; 
c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
d) a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, 

visszahívása, dfjazásának megállapítása; 
e) a számviteli törvényszerinti beszámoló elfogadása, melyrőlkizárólag a Felügyelő Bizottság 

írásbeli jelentése alapján dönthet, 
l) döntés osztalékelőleg fizetéséről; 
g) döntés a nyomdai úton előállitott részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált 

részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; 
h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfájták, 

osztályok átalakítása; 
i) döntés- ha a Gt. másként nem rendelkezik- az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító 

kötvény kibocsátásáról; 
j) döntés az alaptőke felemeléséről, leszálUtásáról; 
k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 
l) a Társaság Vezérigazgatójának pályázat útján történő megválasztása, visszahívása, 

dfjazásának megállapltása; a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság Vezérigazgatója felett, 
valamint évente döntés a Vezérigazgató részére megadható felmentvény tárgyában; 

m) a Társaság Vezérigazgatójára, valamint a felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási 
szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számflott 30 napon belül a cégb/róságon 
történő letétbe helyezése. A javadalmazási szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal 
érintett személyi kör javadalmazásának (Igy különösen dfjazásának, munkabérének, 
végkielégftésének, egyéb juttatásának) megállapltása; 

n) a közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat elfogadása; 
o) célfeladatok kitűzése és értékelése, valamint döntés a ldfizetésről; 
p) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alap/tó okirat a Társaság legfőbb 

szervének (Alapltójának) kizárólagos hatáskörébe utal 

Az Alapftó a Vezérigazgató részére Irásban utasltást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani 
köteles, de ez esetben (e döntés következményei szempontjából) mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt 
klelősség alól 

A Felügyelő Bizottság, a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló az Alap/tó klé észrevételeket, illetve 
indltványokat tehet. 

Az Alapftó - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével- a hatáskörébe 
tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelő Bizottság 
véleményét megismemi. 

Az Alap/tó a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendjeszerint tájékoztatja. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

lí7. 
A Vezérigazgató 

A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság törvényben meghatározott 
jogait a vezérigazgató (továbbiakban: Vezérigazgató), mint vezető tisztségviselő gyakorolja. A 
Vezérigazgatóra, - e minőségében az őt megillető jogokra és kötelezettségekre (társasági 
jogviszony) - a Gt.-ben meghatározott eltérésekkel a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell 
alkalmazni. 

A Vezérigazgató hatásköre: 

A Vezérigazgató dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, illetőleg az Alap/tó Okirat nem 
utal az Alap/tó kizárólagos hatáskörébe, Igy különösen: 

a) ellátja a Társaság ügyvezetését és meghatározza a Társaság üzletpolitikáját, 
b) megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok 

betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról, 
c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről, 
d) eikésziti a számviteli törvényszerinti beszámolót, és azt az Alap/tó elé terjeszti~ 
e) a Társaság ügyeinek viteléről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alap/tó részére 

legalább évente egyszer, minden év május 31. napjáig jelentést készit, a Felügyelő Bizottságat 
pedig negyedévente tájékoztatja az üzleti tevékenység időarányos teljes/téséről 

f} a tudomására jutástól számltott három napon belül köteles - a Felügyelő Bizottság egyidejű 
értesitése mellett - jelentést késziteni az Alap/tónak, ha a Társaság saját tőkéje veszteség 
következtében az alaptőke kéthannadára, a Társaság saját tőkéje 20.000.000,- Ft alá csökkent, 
vagy a Társaságat fizetésképtelenség fényegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a 
tartozásait nem fedezi, 

g) 

h) 

javaslatot tesz az Alap/tó felé a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére 
vonatkozóan, 
gyakorolja a Társaság munkavállalói félett a munkáltatói jogokat. 

A Vezérigazgató jogosult véleményt nyilvánitani - a megválasztással és kinevezéssel 
kapcsolatos ügyek kivételével - az Alap/tó kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az 
Alap/tó döntésének meghozatalát megelőzően. A Vezérigazgató véleményezési jogát Irásban 
gyakorolhatja. Az Irásbeli véleményt annak elkészltését követően haladéktalanul megküldi az 
Alap/tónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat 
tartalmának megismerésére. Amennyiben elhárfthatadan akadály miatt nincs lehetőség a 
Vezérigazgató írásbeli véleményének beszerzésére, az szóbeli, vagy rövid elektronikus úton 
(pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ebben az esetben a véleményt nyilván/tó személy 8 
napon belül köteles véleményét Irásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos 
vélemény nyilvános, azt az Alap/tó határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 
napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

A Vezérigazgató felelősségére a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi Jv. törvény 30 §-a 
irányadó. 

Alap/tó évente értékeli a Vezérigazgató előző üzleti évben végzett munkáját és a Gt. 30.§ (5) 
bekezdése szerint dönt a Vezérigazgató részére megadható felmentvény tárgyában. A 
felmentvény megadásával Alap/tó igazolja, hogy a Vezérigazgató az értékelt időszakban 
munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. 

A Vezérigazgató köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi Jv. törvény 81.§ (2) 
bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni. 

A Vezérigazgató működésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Társaság Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
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6. A Társaság Vezérigazgatója: 

Szabó László 
Lakóhelye: 2193 Galgahévfz, Dobó István u. 29. szám 
Anyja leánykori neve: Péli Erzsébet 
fogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.11.18- 2015. 11. 17. 

VII. 
A Felügyelő Bizottság 

1. A Felügyelő Bizottság hat tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét az 
alapítói jogokat gyakorló, Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 év határozott 
időtartamra válasz~a meg. 

2. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejárta előtt bánnikor visszahívhatók, és magbízatásuk lejártát 
követően újraválaszthaták 

3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada (a 
hat főből álló felügyelő Bizottság esetén négy fő) jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza. 

4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági 
tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasítha*. 

5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. 

6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a 
Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű múködésének helyreállitása érdekében köteles 
értesíteni az Alapítót 

7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az 
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági 
szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az 
Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót. 

9. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre különösen: 

a) megáUapftja, és az Alapitónak jóváhagyásra benyújtja ügyrendjét, 
b) a Társaság ügyvezetésének eDenőrzése keretében a Vezéngazgatótól, vezető állású dolgozóitól 

felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül irásban keD teljesfteni, 
c) megvizsgálhatja a Társaság könyveit, jogosult ellenőrizni a Társaság vagyontárgyait, 

pénztárát, iratait külső szakértővel megvizsgáltathatja, 
d) köteles megvizsgá/ni az Alap/tó részére készitett valamennyi üzletpolitikai jelentést, a 

számviteli törvény szerínti beszámolóról ped1g köteles az Alapító részére irásbeli jelentést 
készfteni, 

e) jogszabályba, Alap/tó Okiratba, az Alap/tó határozatába ütköző magatartás észlelése esetén 
köteles arról az Alapitót irásban tájékoztatni, 

l) a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett 
javaslat megvitatása, véleményezése 

g) jogosult véleményt nyilvánitani - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek 
kivételével- az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alap/tó döntésének 
meghozatalát megelőzően. 
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10. A Felügyelő Bizottság üléseit Jegalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja. A Felügyelő 
Bizottságat az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre a Vezérigazgatót 
minden esetben, a könyvvizsgálót, illetve szakértőt indokolt esetben meg kell hívni. Az ülés 
napirendjére vonatkozó írásos anyagokat Jegalább öt nappal az ülés előtt meg keD küldeni a 
tagoknak, illetve a meghívottak részére. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a 
Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 
napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő 
összeh/vásáról Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehfvására. Az írásos vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, iUetve annak ldvonata 
nyilvános, azt az Alap/tó határozatával együtt a döntés meghozatalától számitalt 30 napon belül a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Marksteinné Molnár Julianna, aki egyben a Felügyelő Bizottság Elnöke 
Lakóhelye: 1102 Budapest Állomás u. 11. L 5. 
Anyja neve: Gergelyffy Gizella 
a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.10.21. - 2014.10.21. 

V atga István 
Lakóhelye: 1108 Budapest Mádi u. 232. 
Anyja neve: Oroszi Ilona 
a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.10.21.-2014.10.21. 

Almádi Krisztina 
Lakóhelye: 1105 Budapest, Bánya u. 27. IV. 19. 
Anyja neve: Szentesi Margit Éva 
a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.10.21.-2014.10.21. 

Dr. Csicsay Claudius Iván 
Lakóhelye: 1149 Budapest, Répássy Mihály utca 4. 7.em.42. 
Anyja neve: Cserháti Emilia 
a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.10.21.-2014.10.21. 

Tóth Balázs 
Lakóhely: 1103 Budapest, Csombor utca 6/3. 
Anyja neve: Bodnár Györgyi Ellikó 
a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010.10.21. - 2014.10.21. 

Tokody Marcell Gergely 
Lakóhelye. 1104 Budapest, Harmat u. 158. 
Anyja neve: Kovács Anikó 
a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2013.01.25.-2014.10.21. 

VIII. 
A Könyvvizsgáló 

1. A társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. 

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató tesz javaslatot az 
Alapítónak. 

2. A könyvvizsgáló feladat és hatásköre: 
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a.) Ellenőrzi a társaságnak a számviteli törvény szerínti beszámolója valódiságát és jogszabályszerűségét 
V éleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szeríntí beszámolóról az Alapító nem hozhat 
döntést. 

b.) A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett mínden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgáln.i abból a 
szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

c.) A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségvísdőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, 
illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

d.) A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság üléseire is meg lehet hívni, illetve a 
könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló 
kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 

e.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának 
jelentős mértékú csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a 
felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az 
alapítót értesíteni. 

f.) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. 

1. 

A Társaság könyvvizsgálója: 

AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt.l.sz. 
cg.: 01-09-661579 
11KVK. bejegyzés száma: 000030 
Képviseli: Eszenyíné Fekete Ágnes 

melynek keretében a könyvvizsgáló feladatokat személyesen 
Eszenyíné Fekete Ágnes 
Lakóhelye: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38.sz. 
anyja leánykori neve: Drach Erzsébet 
lvfKVK bejegyzés száma: 003172 
lá~a el. 
A jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2010 12.16.-2013. 05.31. 

IX. 
A Társaság cégjegyzése 

A Társaság cégjegyzésére jogosultak: 

a./ a vezérigazgató 
b./ a vezérigazgató által a társasági cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak. 

2. A Társaság cégjegyzés e akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, illetve előnyomott cégnév alá 

• a vezérigazgató önállóan vagy 

• a vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak közül bármelyik kettő együttesen 

írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerínt. 
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1. 

2. 

3. 

x. 
A nyereség felosztására vonatkozó szabályok 

A2 Alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló dfogadása után dönt az adózott eredmény 
fdhasználásának módjáról és összegérőL 

A nyereségfelosztás szabályai a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokban rögzítettek szerint kerülnek 
alkalmazásra. 

A2 Alapító nyereség felosztásra vonatkozó határozatát követő harminc napon belül az Vezérigazgató 
köteles gondoskodni az osztalék kiflZetéséről. 

XI. 
Hirdetmények 

A társaság hirdetményeit a Cégközlönyben teszi közzé. 

A kedvezményezett átalakulásra tekintettel - élve a társasági adónil és az osifalékadónil szóló 1996. évi LXXXI. tó'rvény 
16. § (9) bekezdésében foglalt lehetőséggel - a társaság kötdezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak 
teljesítésére. 

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságoknil szóló 2006 évi IV tv. rendelkezései az 
irányadók 

Kelt Budapes ten, 2013 .................................. napján 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (Alapító) képviseletében 

Aláírta: 
Név: 

Ellenjegyezte: 
Név: 

Kovács Róbert 
Polgármester 

dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

Ügyvédi ellenjegyzés 

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetü Alapító okirat szövege 
megfelel az Alapító okirat Módosítások alapján hatályos tartalmának, az Alapító egyhangúan 
kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályoknak 
Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetü Alapító okirat 
elfogadásának oka, az Alapító okirat módosítása, amely az addig hatályos Alapító okirat II., III., V., VI., 
VII., VIII. fejezeteit módosftotta. 
Mindezek alapján ezt az egységes szerkezetü Alapító okiratot ellenjegyzésemmellátom el. 

Budapest, 2013 ............................... napja 

Dr. Nagy Judit 
ügyvéd 
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APPORTLISTA 

Az Alapító okirat l. számú melléklete 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem pénzbeli betétjéről 

• 

• 

A Budapest, X. kerület Telekkönyvi Betétben 170 tulajdoni lapszámon 38315/83 hrsz. alatt 
felvett, ténylegesen Budapest, X, Ceglédi út 30. szám alatti ingatlan a vagyonértékelés során 
meghatározott 132.530.000.-Ft, azaz egyszázharminckettőmillió-ötszázharmincezer forint 
értékben, 

a Budapest, X. 1622 tulajdoni lapon felvett, 41203/9 hrsz. alatt nyilvántartott Budapest, X. 
Téglavető köz 15. szám alatt található telek ingatlan az értékbecslés szerint 10.000.000.- Ft, azaz 
tizmillió forint értékben, 

• az értékbecslés szerint 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint értékű nagyközösségi 
antennarendszer eszközállomány, 

• a Budapest, X, 39031/10 hrsz. alatt nyilvántartott Budapest, X. Kórősi Csoma Sándor úton lévő 
építési terület, telek ingatlan az értékbecslés szerint 67.000.000,- Ft, azaz hatvanhétmillió forint 
értékben, 

• Budapest X. ker., belterület 42137/34 hrsz. alatt felvett, természetben 1108 Budapest, Sibrik 
Miklós út alatt található, 25 ha 1782 m2 alapterületű, kivett agyagbánya megnevezésú ingatlan 
988.538/1.000.000 arányú tulajdona a jogelőd Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tákéjének nem pénzbeli beté~ét képező értéke szerint 25.489.000.
Ft, azaz huszonötmillió-négyszáznyolcvankilencezer forint értékben. 

Budapest, 2013 ............................................. . 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (Alapító) képviseletében 

Aláírta: 
Név: 

Ellen j egyezt e: 
Név: 

Ellenjegyzem: 

Kovács Róbert 
Polgármester 

dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

Budapest, 2013 .................................. napja 

Dr. Nagy Judit 
ügyvéd 
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l. melléklet 37/2013 (Il 21.) KÖKT határozathoz 

Szerződés módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Adószám: 15735739-2-42 
PIR száma: 735737 
képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Dr. Pap Sándor alpolgármester rnint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről az 

ATV Zrt. 
Cím: ll 02 Budapest, Körösi Csorna Sándor út 31. 
Adószám: 12389157-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-10-043855 
Bankszárnlaszárn: l 070005 5-24015 802-52100008 
rnint közrnűsor- szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 
a továbbiakban együttesen Szerződő Felek 

között az alábbi feltételekkel: 

A Szerződő Felek 2012. április 2-án közrnűsor készítésére és szolgáltatására szerződést (a 
továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek, amelyet a 467/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat alapján 
rnódosítanak. 

l. Az Alapszerződés II. (Felek kötelezettségei) l.e. pontja (A Szolgáltató kötelezettségei) az 
alábbiakra rnódosul: 

e. A Szolgáltató az általa jelen szerződés keretében készített adásokban a Megrendelő 
Képviselő-testületének üléseiről rendszeresen beszámol, az ott tárgyalt közérdekű témákat a 
lakosság kiegyensúlyozott tájékoztatása érdekében a vitában felszálaló képviselők arányos 
rnegjelenítésével, időnkénti (az általuk képviselt párt képviselő-testületen belüli arányának 
megfelelő rnértékű) külön rnegszólaltatásával részleteiben is megismerteti a kerületi 
polgárokkal. 

2. Az Alapszerződés II. (Felek kötelezettségei) 2. pontja (A Megrendelő kötelezettségei) helyébe az 
alábbi lép: 

a. A Megrendelő a rnűsor elkészítéséhez és összeállításához szükséges információkat 
(aktuális események, rendezvények időpontja, helyszíne, témája) időben a Szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja. 

b. Vállalja, hogy a jelen szerződés IV. pontjára tekintettel a rnűsor készítésében 
együttműködő félként résztvevő Kőbányai Szent László Gimnázium fenntartójával, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal külön megállapodást köt. 



3. Az Alapszerződés III. (Pénzügyi feltételek)) l. pontja helyébe az alábbi lép. 

l. A Szolgáltatót a szerződés II.l.a.,b. pontjában foglalt kötelezettségei, azaz a közszolgálati műsor 
elkészítése és sugárzása fejében- havi elszámolás alapján-műsoronként 129 453 Ft+ ÁFA 
(azaz egyszázhuszonkilencezer-négyesszázötvenhárom forint + ÁFA) ellenszolgáltatás illeti 
meg, amely 2014. január l-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves infláció 
mértékével automatikusan megemelkedik 
A havi elszámolás alapjául szolgáló számlák benyújtásával egyidejűleg Szolgáltató átadja 
Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármesternek az adott hónap műsorairól készített DVD felvételt. 

4. A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az Alapszerződés 
itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

5. Jelen 2 (kettő) számozott oldalból álló szerződés 6 (hat) egymással mindenben szó szerint 
megegyező eredeti példányban készült, melyből 5 példány Megrendelőt, l példány Szolgáltatót 
illeti meg. 

6. A Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag aláírják. 

Budapest 2013. február ll. 

Megrendelő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Dr. Pap Sándor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Horváthné dr. Tóth Enikő dr. Aziz-Malak Nóra 
jogtanácsos jogász 

Szolgáltató 
ATV Zrt. 



l. melléklet a 3812013. (Il 21.) KÖKT határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
képviseli: Kovács Róbert polgármester 
PIR száma: 735737 
adószáma: 15735739-2-42 
bankszámlaszáma: 11784009-15510000 
statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01 
mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: l 051 Budapest, Nádor utca 32. 
képviseli: Németh László tankerületi igazgató 
adószáma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai szám jele: 15799658-8412-312-0 l 
mint fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó, együttesen: Szerződő Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és az ATV Zrt. 2012. április 2-án 
közműsor készítésére és szolgáltatására szerződést (a továbbiakban: Közműsorszerződés) 
kötött, amelynek módosításában az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Fenntartóval mint a 
Kőbányai Szent László Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium) fenntartójával szerződés 
kötésére a Gimnázium által végzett feladatok pénzügyi támogatása tárgyában. 

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gimnázium tömegkommunikáció szakra vonatkozó 
pedagógiai programja megvalósításához, a tanulók középfokú jártasságának - a szakma 
valamennyi részterületén: fotózás, riportkészítés, filmkészítés, újságírás- megszerzéséhez az 
Önkormányzat biztosít lehetőséget a Közműsorszerződés keretében a Gimnázium diákjai 
részére híradónként 12 percnyi sugárzásra alkalmas műsor készítésével. 

3. A 2. pontban foglaltak figyelembevételével az Önkormányzat vállalja, hogy a Gimnázium 
részére a műsor készítésében résztvevő diákoknak és szaktanárnak mindösszesen havi 
10 OOO Ft, összesen évi 120 OOO Ft összeget biztosít a műsorkészítéshez szükséges 
telekommunikációs szolgáltatás igénybevételére. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szorgalmi időn kívül a műsorkészítésért havonta 
150 OOO Ft összeget biztosít a Gimnázium diákjai részére a Fenntartán keresztül. 

5. A tanulók testi épségéért, valamint a forgatások során használt eszközökért a Fenntartó 
felel. A Fenntartó gondoskodik a tanulók személyes biztonsága érdekében a Gimnázium 
házirendjében foglaltakat betartatásáról. 



6. Az Önkormányzat gondoskodik a 2. pontban meghatározott anyagok elkészítéséhez 
használt eszközök karbantartásáról, javításáról az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
bevonásávaL 

7. Ez a szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2014. december 31-én hatályát veszti. 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

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

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

.................................................. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Budapest, 2013. 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapest 10. Tankerülete 

Németh László 
tankerületi igazgató 



Az SZMSZ 78.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

68. számú előterjesztés 

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
Javasolja, hogy a rendelettervezet l. §-a egészüljön ki egy (2) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

"(2) Az Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az 
elhunyt személyt, aki legalább tíz évig 

a) a Képviselő-testület tagja, illetve a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagja, vagy 

b) a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezető 
beosztású tisztviselője 

volt." 
(68/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő a 68/1. szóbeli módosító javaslatot támogatja. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánításról szóló önkormányzati rendelt megalkotásáról szóló 68. számú előterjesztést a 
68/1. számú szóbeli módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



Az SZMSZ 78. §(2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

73. számú előterjesztés 

A BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti 
Otthona szakmai programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
A szakmai program "5. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 
formái" rész egészüljön ki a foglalkozások részletes ismertetésével. 

(73/1. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a 73/1. szóbeli módosító javaslatot 
támogatja. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a BÁRKA Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona szakmai programjának 
jóváhagyásáról szóló 73. szamu előterjesztést a 73/1. szóbeli módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 



Az SZMSZ 78. § (2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

84. számú előterjesztés 

A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
Az együttműködési megállapodások "II. A működés feltételeinek biztosítása" rész 2. 
pontjaiból kerüljön törlésre a "havonta legalább 16 órában" szövegrész. 

(84/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő a 84/1. szóbeli módosító javaslatot támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási 
feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodásról szóló 84. számú előterjesztést a 
8411. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



Az SZMSZ 78. § (2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

86. számú előterjesztés 

A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata: 
Javasolja, hogy az előterjesztés l. mellékletében lévő táblázat az alábbi sorokkal egészüljön 
ki: 

37. Szeiler Szabina 35 
38. Gál Patrícia 35 
39. Balázs Botond-Zoltán 35 
40. Csikes Adám 35 
41. Kállai Lilla 35 

Indokolás: Az általános iskolai tanulók összpontszáma alapján megállapított rangsorban a 36-
41. helyeken azonos pontszámmal rendelkező hat tanuló mindegyike részesüljön tanulmányi 
ösztöndíj ban. 

(86/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a 86/l. szóbeli 
módosító javaslatot támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya számí t 
Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról szóló 68. számú előterjesztést a 8611. 
szóbeli módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 



Az SZMSZ 78. §(2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

131. számú előterjesztés 

Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
a Szent László Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződés 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslatai: 
Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet l. melléklet (Megállapodás) 4. pontja 
az alábbiak szerint módosuljon: 
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szorgalmi időn kívül a műsorkészítésért havonta 
150 OOO Ft összeget biztosít a [Fenntartó részére] Gimnázium diákjai részére a Fenntartán 
keresztül. 

(131/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja 131/1. 
módosító javaslatot. 

Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet l. melléklete (Megállapodás) kerüljön 
kiegészítésre az alábbiak szerint: 

7. Ez a szerződés az aláírás napján lép hatály ba és 2014. december 31-én hatályát veszti. 

[7] .8_. Jelen szerződésben ( ... ) 

(131/2. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 tgen, egyhangú szavazattal támogatja 13112. 
módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja "Az 
Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent László 
Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződés" tárgyú, 131. számú 
előterjesztés a 131/1. és 131/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 


