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Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Szabóné 
Gerzson Sarolta, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert 

távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Belső Ellenőrzés 

Gazdasági Bizottság nem képviselő tagja 
Népjóléti Bizottság nem képviselő tagja 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Egyesített Bölcsődék 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Könyvvizsgáló 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport 
Törekvés Művelődési Központ 
Pedagógus Szakszervezet 
Jurasits Ügyvédi Iroda 
Gazdasági Bizottság volt tagja 
Népjóléti Bizottság volt tagja 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

dr. Boldog Krisztina 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csernák Margit 
Vámos Imre 
Kacsmarcsik György Istvánné 
Tubák István 
Deézsi Tibor 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Dr. Gyetvai Tibor 
JoósTamás 
dr. Lukács J án os 

Dobrai Zsuzsanna 
Rappi Gabriella 
Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
Vizi Tib9r 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
dr. Jurasits Zsolt 
Szökröny Tamás 
Bakondyné Eperjesi Erika 
Bata Mihály 
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Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül17 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. 

A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban 25. sorszámú napirendi 
ponthoz tartozó előterjesztést, valamint a 33. sorszámú előterjesztés nem került 
benyújtásra. 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Az elmúlt 
képviselő-testületi ülésen két új nem képviselő bizottsági tag bizottsági tagságáról hozott 
döntést a Képviselő-testület. Eskütételre kerül sor, kéri, mindenki álljon fel. Esküt tesz 
Kacsmarcsik György Istvánné és Tubák István. Kéri, mondják utána az eskü szövegét: 

"Én Kacsmarcsik György Istvánné, Tubák István esküszöm, hogy Hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm, a Képviselő-testület bizottságában nem 
képviselő tagként betöltött tisztségemből eredő feladataimat Kőbánya fejlődésének 
előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten 
engem úgy segéljen." (A Képviselő-testület megtapsalta az új bizottsági tagokat.) 
A nem képviselő bizottsági tagok aláírták, majd átvették az esküokmányaikat 

Gratulál az új bizottsági tagoknak, akiknek jó munkát kíván mindannyiuk nevében. Egyúttal 
köszönetet mond az eddig bizottság tagként dolgozó Bakondyné Eperjesi Erikának és 
Szökröny Tamásnak a bizottságban végzett munkáját. (A Képviselő-testület megtapsalta a volt 
bizottsági tagokat.) 

Gratulál Bata Mihály egyéni vállalkozónak, aki Arany Mérlegdíjban és Budapest Kerületéért 
Emlékérem kitüntetésben részesült. Az Arany Mérlegdíjat a Budapesti Kereskedelmi Kamara 
első ízben adta át. (A Képviselő-testület megtapsalta Bata Mihály urat.) 

Gratulál Nagy Zoltán úrnak, aki a Komplex Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ élén végzett munkájáért Budapestért Díj 
elismerésben részesült. 

Beszámol az elmúlt időszakban történtekről: 
• A Kormányhivatal látogatást tett Kőbányán, végignézték a Kormányhivatal részére 

kijelölt ingatlanokat, épületeket. Megnyílt az új Okmányiroda, elismeréssel szóltak 
arról, hogy Kőbánya milyen körülményeket teremtett a jövőbeni kormányablak 
számára. 
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• A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságáll Közbiztonsági Fórumot tartottak, melyre 
hivatalos volt számos intézményvezető, a közbiztonságért valamilyen módon felelős 
és tenni tudó szakemberek. Véleménye szerint nagyon hasznos tanácskozás volt, 
áttekintették a kerület közbiztonságának a helyzetét 

• Részt vett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara X.· kerületi Tagcsoportjának 
alakuló közgyűlésén, ahol körvonalazódott azon megállapodás, amelyet a mai ülésen 
tárgyalni fognak. 

• A Helyi Önkormányzatok Napján a Belügyminisztériumban Radványi Gábor 
alpolgármester képviselte. 

• Delegációjuk Jaroslawban járt, ahol aláírásra került az együttműködési 
megállapodásuk, ugyanolyan ünnepélyes keretek között, ahogy ez megtörtént 
Kőbányán is. 

• Köszönetet mond az Autómentes nap minden szervezőjének, résztvevőjének, úgy véli 
nagyon hasznos, jó demonstratív napot tudtak együtt tölteni sok kőbányai diákkaL 

• Köszönetet mond a Cikk Egyesületnek a "Diákok a Tiszta Kőbányáért" akció 
szervezéséért, melyet az Önkormányzat támogatásával a Takarítás Világnapja 
alkalmából a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. közreműködésével 
szervezett. Megköszöni mindenkinek, aki részt vett ebben az akcióban. 

• Ovi-Foci pályaátadá ünnepség volt, a Magyarországon elkészült harminchárom 
pályából tizenegy Kőbányán épült meg. Egyet adtak át a tizenegyből ünnepélyes 
keretek között, számos olimpikon részvételével. 

• Sor került a KEOP projektzáró eseményére a Harmat Általános Iskolában. Lezárult a 
felújítás, szigetelés, megköszönték a kivitelezőknek, az intézmény dolgozóinak, 
szülőknek azt a munkát, amely nyomán szinte teljesen új épületet lehetett birtokba 
adni. 

• Ma 12.30 órakor az Árkád beruházás keretében elkészült Gyakorló közben kiépített 
parkolóhelyek átadására kerül sor, ezért 12 órától 13 óráig szünetet tartanak. 

• Holnap 14 órakor kerül sor a Kis-Pongrác Projekt keretében egy "villámcsődületre" 
Kőbányán a Mozgásban a Liget címmel a Kőrösi Csoma sétányon több száz fiatal 
részvételével. 

• Mindenkinek kiküldték a meghívót az 1956-os eseményekkel kapcsolatban. Mindenkit 
tisztelettel vár az ünnepségekre. 

• Ma este koncertet adnak a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai, ahová szintén szeretettel vár 
mindenkit. 

• Megjelent az Én mesém ötödik kötete, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ ötödik alkalommal szervezte meg a Mesefesztivált, és ez alkalommal is egy 
kis kötetben összegzésre kerülnek a gyerekek alkotásai, művei. 

• Bejelenti, hogy a "Tiszta udvar, rendes ház" mozgalom eredményhirdetésére, tábla 
átadójára 2012. október 30-án kerül sor. A meghívót mindenkinek kiküldik. 

A mai képviselő-testületi ülés napirendjére két előterjesztés különös eljárás keretében került 
előterjesztésre. A bizottsági módosító javaslatok folyamatosan megjelentek a szerveren. Az 
előterjesztő visszavonta a meghívóban 25-ös sorszámon szereplő "A Budapest X. kerület, 
Füzér utca egy szakasza elnevezésének Kazah utcára változtatása" című előterjesztést, illetve 
a 33-as sorszámon szereplő "A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő átvétele (KISE sporttelep, Népliget teniszpálya, 
kutyaiskola) napirendi pontot az előterjesztő nem terjesztette be. Javasolja felvenni napirendre 
44-es és 45-ös sorszámon: 

• A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme 
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• Kőbányai Sportközpont területén létesülő jégpálya építése 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett napirendi pontok felvételére, 
melyhez minősített többség szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, 
l ellenszavazattal felveszi tervezett napirendjére "A Törekvés Művelődési Központ 
támogatási kérelme ", továbbá "A Kőbányai Sportközpont területén létesülő jégpálya építése, 
valamint a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módositása" tárgyú 
előterjesztéseket 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

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

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

l. A KÉKDUNAPART Kft. által indított peres ügyben a Jurasits Ügyvédi Iroda 
megbízása (769. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Az építményadóról szóló 4112011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (756. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21120 ll. 
(VI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (755. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási gazdasági 
területén a járművel várakozás rendjének szabályozása (727. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztánjegyző 

5. A közterülten lévő fás szaru növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (719. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése (703. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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7. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. 
évi féléves működési jelentéséről (759. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A X. Kerület-Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. III. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása (751. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott határozatok 
felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést 
igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékozató (725. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 
jelentő szerződések felülvizsgálata (657. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ll. A családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálata (697. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása (699. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottainak és 
köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátása (700. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

14. A kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év 
indítása, valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztása és a nevelési-oktatási 
intézmények munk:aterve (726. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A kőbányai oktatási intézményekben végrehajtott létszámváltozás miatti előirányzat
módosítás (7 4 7. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. Intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása (731. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

17. A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 
(711. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 
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18. A Keresztury Dezső Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének 
használata (720. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási 
szerződésének módosítása (748. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. Az Ovi-Foci Program megvalósításáról szóló tájékoztató (705. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módosítása (733. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi Bizottsága részére új irodahelyiség 
biztosítása (7 41. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 Migráns hátterű tanulók ne,~elésének és oktatásának 
segítése II. szakasz című pályázathoz előleg biztosítása (730. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása (715. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. Az EKZ Örs vezér tere Bevásárlóközpont Tulajdonközösséggel együttműködési 
megállapodás megkötéséről (749. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési megállapodás megkötése 
(724. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása (723. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XI. havi várható 
likviditási helyzete (768. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 
373/2012. (X. 18.) KÖKT határozat módosítása (770. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

30. A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme (773. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. A Kőbányai Sportközpont területén létesülő jégpálya építése, valamint a White Sharks 
Hockey Clubbal kötött megállapodás módosítása (774. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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32. A térfigyelő-rendszer III. ütem megvalósítása (771. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A járási hivatal kialakításához ingatlan ingyenes átadása és a járási hivatal 
kialakításához szükséges megállapodás megkötése (750. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

34. A Budapest X. kerület, Liget u. 26. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése (735. számú előterjesztés) , 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

35. A Budapest X. kerület, Nyerő u. 9. szám alatti ingatlan bérlő részére történő 

elidegenítése (760. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. Budapest X. kerület, Szállás u. 15. fszt. 4. szám alatti lakás bérleti jog megváltása 
fedezetének biztosítása (722. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlan kezelésbe adása 
(BÁRKA), és helyiség térítésmentes használatba adása (732. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. A Mikropakk Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(745. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. Matonák Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(753. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

40. A Strabag MML Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(744. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

41. Kulhavi Anikó. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (752. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

42. A Két Kőszikla Kft. közterület-használati ügyében benyÓjtott fellebbezése (754. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

43. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (695. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A KÉKDUN AP ART Kft. által indított peres ügyben a Jurasits Ügyvédi Iroda megbízása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület. 
Kéri, szavazzanak a javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján - zárt ülésen tárgyalja az l. 
napirendi pontot. 

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

ZÁRT ÜLÉS 

2. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, Jegyző urat, kívánja-e szóban kiegészíteni a rendelettervezetet 

Dr. Szabó Krisztián: A rendeletmódosítás célja kettős, egyrészt a Kormányhivatal 
törvényességi felhívása alapján technikai, illetve érdemi módosítás történt. A Kormányhivatal 
észrevételezte, hogy az építményadó-mentességek körében a lakóhelyhez kötött mentesség 
tekintetében hátrányos megkülönböztetés éri azokat, akik tulajdonosként tartózkodási hellyel 
rendelkeznek az ingatlanukban. Ezt a mentességi jogot terjesztik ki az észrevétel alapján 
azokra a tulajdonosokra, akik a lakásukban tartózkodási hellyel rendelkeznek. Tekintettel arra, 
hogy a magánlakásokból származó építményadó bevétele az Önkormányzatnak nem jelentős a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez képest, reményeik szerint ez a módosítás az 
adóbevételekben jelentős változást nem fog okozni. Az előterjesztés kitér arra is, hogy az 
építmény- és telekadó vonatkozásában a Képviselő-testületnek évente lehetősége van az 
infláció méctékével történő adóemelésre. Az előterjesztés ismerteti az adóemelés lehetséges 
mértékét is. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület sokszor tárgyalt méltányossági kört 
érintő adókérdésekről, amelyekben sok esetben a szándék ellenére sem tudott előrelépni a 
jogszabályi keretek miatt. Figyelembe véve az adózói kör fizetési képességét, az ezzel 
kapcsolatos beadványokat, nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő 
építmény- és a telekadó méctékének az emelését. 
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Elnök: A tábla jól mutatja, hogy az építményadó felső határától a X. kerület 500 Ft-tal marad 
el, évek óta ezt az adónemet nem emelték, illetve hasonló módon nem emelték a telekadó 
felső határát sem. Úgy gondolja, hogy ez a kőbányai vállalkozók részére nagyon jelentős 
kedvezményt biztosít. Nyilvánvalóan addig tudnak ezzel élni, amíg az Önkormányzat 
teherbíró képessége ezt engedi. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Jól érti, ha valakinek öt ingatlana van, és a kerületben tartózkodási 
hellyel bejelentkezik az ötödik ingatlanába, akkor az is adómentes? 

Dr. Szabó Krisztián: Lakóhelyet egy helyen és tartózkodási helyet is egy helyen lehet 
létesíteni. A lakóhely életvitelszern tartózkodási hely, ezt mindenki köteles bejelenteni, 
ugyanakkor a tartózkodási hely törvény szerinti célja, hogy a lakóhely végleges elhagyásának 
a szándéka nélkül ideiglenesen, három hónapot meghaladóan egy másik helyen tartózkodik a 
polgár. 

Elnök: Lezárja a vitát. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az építményadóról szóló 41120 ll. 
(XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

3. napirendi pont: 
Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, taxiállomások 

létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 

20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni a rendelettervezetet 

Dr. Szabó Krisztián: A rendeletmódosítás egyik alapvető célja, egy eljárási könnyítés a 
kismértékű 20 OOO Ft alatti közterület-használati díjak megfizetése ütemezését javasolják 
egyszerűbbé tenni a rendeletben, tehát az egyösszegű megfizetését javasolják A másik cél a 
melléklet cseréje, ismét javasolja a közterület-használati díjak felülvizsgálatát. Infláció 
mértékhez közeli, mintegy 5%-os mértékemelést javasol. Ahol a közterület-használat a 
helyiségbérletnek nem arányos altematívája, jelentősen olcsóbb, nem feltétlenül a közterület 
megfelelő használatát lehetővétevő forma, ott nagyobb mértékű emelés jelenik meg, illetve a 
reklámhordozó felületek esetében mértékcsökkentést javasol, ugyanis elsősorban fővárosi, de 
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a többi kerületi e tekintetben alkalmazott közterület-használati díjtétel összehasonlításával azt 
látják, hogy jelentősen magasabb és a kőbányai reklámhordozó elhelyezésnek a kárára vált ez 
a magas mérték, differenciálást és csökkentést javasol. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A rendelettervezet l. melléklet 24. sorszáma alatt szerepel, hogy 
"szórólap, hírlap osztása (Ft/m2/hó) 6 930". Ez mire vonatkozik? Reméli nem arra, ha a 
választási kampány idején a pártok szórólapot osztanak, akkor azért fizetni kell. Ha nem erre 
vonatkozik, akkor javasolja pontosítani például gazdasági tevékenységgel összefüggő 

szórólap. 

Somlyódy Csaba: Megköszöni Jegyző úrnak, hogy a bizottsági ülésen megígérte, hogy a 
reklámhordozó tevékenységek árának a változás okozta hatásról fél éven belül külön 
előterjesztést készít a bizottság számára. 

Dr. Szabó Krisztián: Csak a választási kampánnyal összefüggő építményre rendelkezik eltérő 
díjtétellel a melléklet 18. pontja. Eddig is így szerepelt ez a díjtétel. Támogatja dr. Csicsay 
Claudius Iván képviselő úr módosító javaslatát, amelyet azzal a megfogalmazással javasol 
elfogadni, hogy "szórólap, hírlap gazdasági tevékenység körében történő terjesztése." 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 
Javasolja, hogy a rendelettervezetl. mellékletében szereplő táblázat 24. pontjában lévő 
"szórólap, hírlap osztása" szövegrész helyébe a "Szórólap, hírlap gazdasági tevékenység 
körében történő terjesztése" szöveg lépjen. (755/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 755/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javasiatra 
Jegyző úr által ismertetett módosító javaslattal együtt. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal, l tartózkodással - a módosító javaslat figyelembevételével az előterjesztés l. 
melléklete szerint - megalkotja az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért 
fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 



ll 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni a rendelettervezetet 

Dr. Szabó Krisztián: Két olvasatban javasolja a térnakör tárgyalását, rnert van egy-két olyan 
kérdés, arniről a Képviselő-testületnek érdemes azelőtt állást foglalni, rnielőtt végleges 
rendelettervezet formájában megjelenik. A rendelettervezetben két változatot jelöltek meg az 
üzemeltetés tekintetében. Kéri, hogy a Képviselő-testület a tekintetben adjon irányrnutatást, 
hogy milyen formában, rnilyen szervezeti keretek között üzemeltesse az Önkormányzat a 
fizetőparkolási rendszert. 

Elnök: A napirendhez kapcsolódóan a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak 
vannak megfontolásra szánt ajánlásai. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a kerület közigazgatási 
területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló rendelettervezet második 
változatához az alábbi kiegészítések kerüljenek beépítésre: 

l. Az egészségügyi dolgozók kedvezményes pakolási lehetősége. 
2. A lakossági várakozási hozzájárulás második gépjárműnél matrica vásárlásával 

valósuljon meg, képletes díj ellenében. 
3. Az iskolák környezetében 8.30 órakor kezdődjön a fizetési zóna. 
4. A díjfizetési övezetek kerüljenek pontosan meghatározása térkép alapján. 

Dr. Szabó Krisztián: Röviden reagál a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
észrevételeire, rnert van kettő, amely nem valósítható meg. Az első az egészségügyi dolgozók 
kedvezményes parkolási lehetősége rnérlegelhető, bizonyos speciális kedvezményeket 
meghatározhat a Képviselő-testület. A második pontban a "képletes díj" nem rnűködik, az 
önkormányzati parkolási rendelet alapját a fővárosi parkolási rendelet képezi, és azok a 
második lakossági hozzájárulásra vonatkozó rnértékek, amelyek jelenleg a rendeletben 
szerepelnek, azok a maximális kedvezményt tartalmazzák, tehát a gépjármű környezetvédelmi 
kategóriák szerinti besorolásban az euró 3-as rnotornál 30%-tól rnegy a tiszta gázüzernű, 
elektromos üzemű járrnűig, ahol 100% a kedvezmény, a 30%, 50%, 70%, és 100% a 
maximális kedvezmény. Ennél nagyobb kedvezményt nem nyújthatnak. A negyedik javasiatra 
vonatkozó észrevétele, hogy a díjfizetési övezetek meghatározása nem önkormányzati 
rendeletben történik, hanern a fővárosi rendelet tárgya. Tájékoztatásul a térképeket 
rendelkezésre fogják bocsátani. 
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Elnök: J elen pillanatban a tervek szerint csak a Gyakorló utca térségében vezetnék be a fizető 
parkolást a jövő év második negyedévétőL Ehhez a szükséges hatástanulmány elkészült, az 
Árkád fejlesztőivel kötött szerződés a feltételrendszer megteremtéséhez némi alapot ad, még 
ha a teljes fejlesztés bekerülési költségét nem is fogja fedezni. A tervek az elmúlt héten 
elkészültek a parkolási gondok enyhítésére. A hatástanulmány azt mutatja, hogy gazdaságossá 
is tehető a tevékenység. A döntő kérdés, hogy milyen úton járjanak tovább, nem mindegy, 
hogy az előkészítő munkát milyen módon kezdjék meg. 

Somlyódy Csaba: Üdvözli, hogy idáig eljutottak. A P+R parkoló kialakítása még késik, de 
fontos lépést tesznek azzal, hogy a fővárosi rendelet teret engedett annak, hogy ezt az övezetet 
parkoló övezetté nyilvánította. Nem biztos, hogy az Árkád nemes gesztusa, hogy a parkolói 
egy részét ingyen, illetve 24 órában P+R parkolóként enyhe díjfizetésért biztosítja, köszönik, 
de ennél sokkal több parkolóra van szükség. Az új parkolók is az igények kis részét tudják 
csak kielégíteni, 30%-ot sem éri el jelenleg az az arány, mint amennyire szükség lenne. 
Vannak averziói, hogy 24 darab órás parkolóhelyből lehet-e gazdaságos tevékenységet 
folytatni, különösen úgy, hogy nem biztos, hogy figyelembe vették az összes ott lakó 
parkolását. Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat által üzemeltetett parkoló társaságnak 
az is fontos, hogy a működési költsége mennyi. Javasolja, hogy a működési költségekre is 
készülj ön hatástanulmány. 

Elnök: A hatástanulmányokat el kell készíttetni. A térségben bevezetendő fizető parkolásról 
szóló hatástanulmány már jó ideje elkészült, amely alapjául szolgált a további munkának. 
Nagyon reális a veszély, hogy a helyben élők számára biztosított ingyenes, illetve 
kedvezményes parkolás szinte ki is szorítja a fizető parkolókat a területről. Véleményeszerint 
azon az úton kell járniuk, amely a rendszer működtetésének minél alacsonyabb szintű 
költségeit teremti majd meg, legyen ez már egy meglévő gazdasági társaságnak a bevonása, 
vagy esetleg csatlakozás más társaságokhoz. Zugló ismost keresi a megoldásokat. A Fővárosi 
Önkormányzat elfogadta a Fehér út másik oldalán a P+R parkoló létesítéséről a tervet, 
valamint a Pillangó utcai fejlesztésről is, de itt tulajdoni vita folyik. Amennyiben az egyezség 
létrejön Zuglóban 400 férőhelyes parkoló építése indulhat el. Az Árkád területén az éjszakai 
órákban 20 BKV jegy áráért lehet fedett, biztonságos, őrzött helyen parkolni, tehát az éjszakai 
órákra a helyben élőknek ez is jó lehetőséget fog biztosítani. Jelen pillanatban is folyik 
parkoló fejlesztés és nem véletlen, hogy a Hungária körút helyett ide hoznak 32 parkolóhely 
fejlesztést, illetve az Árkád megépítette azokat a parkolókat, amelyeket a második ütem 
fejlesztésének nyomán egy szerződésben rögzítettek, ez is 58 parkolót fog jelenteni egészen 
közel a Gyakorló utca Fehér út környéki végéhez. 

Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy a háziorvosok mentessége kerüljön be az önkormányzati 
rendeletbe. Javasolja, hogy aki háziorvosi praxissal bír ezen a területen, ezt igazolja, és 
Jegyző úrnál bejelenti, az kapjon két órás ingyen parkolási lehetőséget. 

Dr. Fejér Tibor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kőbányai Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálata kis kártyákat gyártat az orvosok részére, amelyet a gépkocsi szélvédője mögé kell 
tenni, ami elvileg kedvezményt biztosít a parkolásra. Mivel a parko]ást közterület-felügyelők 
ellenőrzik, nem biztos, hogy ezt a kártyát figyelembe veszik. 
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Ennek a bevezetését mindenképpen a P+R parkoló megépítése utánra tenné, mert belehajtják 
az embereket az üzleti kényszerbe, ami számára nem szimpatikus. 

Dr. Szabó Krisztián: Amentességre is vannak támpontok a Főváros rendeletében. A területi 
ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók, háziorvosok számára lehetséges a 
kedvezmény megállapítása. A kedvezmény megállapítását az Önkormányzat parkolási 
rendszerében nem egy másvalaki által kiállított igazolvány alapján fogják megállapítani, 
hanem parkolási vagy várakozási hozzájárulásra lesz jogosult az, aki igazolni tudja, hogy 
ebbe a körbe tartozik. El kell majd fáradniuk a leendő üzemeltető ügyfélszolgálatára, és ki 
kell váltani a várakozási hozzájárulást, ami egyértelműn látható a szélvédő mögött és 
feljogosítja a várakozásra. Felhívja a figyelmet, hogy a fizető parkolási rendszerben történő 
várakozásról van szó. Az orvos továbbra is büntetést fog kapni, ha várakozási tilalom hatálya 
alatt parkol (zöldfelületen, útpadkán stb.). 

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

405/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének szabályozásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a helyi közutakon, az Önkormányzat 
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 
egyéb közterületeken a közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása érdekében 
parkolásüzemeltetési rendszert vezet be 2013. április l-jétől. 
2. A Képviselő-testület a kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
szabályozásáról szóló rendelettervezetet második olvasatban tárgyalja. 
Határidő: 2012. december 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
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Dr. Szabó Krisztián: A központi szabályozás sok esetben oly módon változik, hogy kiüresíti 
vagy nem teszi lehetővé a továbbiakban a helyi szabályozást. E tekintetben is ez történik, a fás 
szárú növényekre vonatkozó kormányrendeleti szabályozás kis mozgásteret biztosít a 
továbbiakban a jegyző számára. Az önkormányzati rendeletük csak a közterületen lévő fás 
szárú növények pótlásával kapcsolatban tartalmazhat rendelkezést, a magánterületekre nem. 

Tokody Marcell Gergely: A rendelettervezet l. § (l) bekezdés a) pontjában "vattázó nyárfa" 
szerepel, ilyen nincs, ennek kanadai nyár a típusa, legalább zárójelben tegyék oda a helyes 
megnevezést. 

Dr. Szabó Krisztián: Azért alkalmazták ezt az idézőjeles megjelölést, mert nem a fafajtára 
kívántak utalni, hanem a fa "tevékenységére", amely szerint az allergén vattát szabadon 
bocsátja, és nemcsak ez az egy fa típus van, hanem ehhez hasonlóan lehet más is. A maga 
részéről nem korlátozná ezt. 

Tokody Marcell Gergely módosító javaslata: 
Javasolja, hogy a rendelettervezet l. § (l) bekezdés a) pontjában lévő, "vattázó nyárfa", 
szövegrész helyébe, a "vattázó fa" szöveg lépjen. 

719/1. módosító javaslat 

Az előterjesztő támogatja a 719/1. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Támogatja Tokod y képviselő úr utóbbi javaslatát. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - a módosító javaslat figyelembevételével az előterjesztés l. melléklete szerint -
megalkotja a fásszárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
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Dr. Szabó Krisztián: Itt is kormányrendeleti szintű szabályozás lép~tt hatályba, ami nem teszi 
lehetővé a továbbiakban az állattartási rendeletük fenntartását, gyakorlatilag minden 
szabályozási területét átvette a kormányrendelet. 

Elnök: 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 az állattartásról szóló 54/2008. 
(XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. évi 

féléves működési jelentéséről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nincs jelentkező, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. évi féléves működési jelentéséről 
készített tájékoztatót tudomásul veszi. 

8. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

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

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

406/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. III. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
(15 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. Kerület -
Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári 
V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Képviselő-testület által2007 januárjától2012 szeptemberéig hozott határozatok 
felülvizsgálata, valamint 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. Ilyen részletes áttekintés emlékei szerint nem készült még. Évekre visszamenőleg a 
Hivatal számos szervezeti egysége nagyon sok határozatot tekintett át. Nagyon fontos az az 
anyag, amely a Képviselő-testület elé került és nagyon sok munkát meghatároz a következő 
időszakra. 

Révész Máriusz: A bizottsági ülésen már szóba került az 1811/2008. (XII. 4.) határozat 
visszavonása. Az iskola telke két telekrészből áll, az egyik telken röplabdapálya van és 
felvetődött annak idején, hogy ezt a telket örökre kapja meg az iskola, mindig is az iskola 
használta. A visszavonás indoklásában az szerepel, hogy a telek ne legyen az iskoláé és a 
2013. évi elidegenítési tervben a telek szerepeljen. Véleménye szerint ilyen elképzelés soha, 
senkiben nem fogalmazódott meg, hogy az iskola telekrészét el kell adni. Javasolja, hogy a 
határozat visszavonását és a telek elidegenítésre való kijelölését ne tegyék meg. 

Elnök: Valamikor ez a telek nem volt az iskola használatában, aztán az iskola használatába 
adták. Ez a javaslat azért került a Képviselő-testület elé, mert amikor még nem látták 
pontosan, hogy az állam és az önkormányzatok viszonya hogyan fog alakulni az ingatlanok 
tekintetében, akkor ez az ingatlanrész bekerült a felülvizsgálandó ingatlanok közé. Most, 
amikor már látják, hogy az önkormányzat tulajdonában maradnak az ingatlanok, kicsit más a 
helyzet, nyilván azzal tisztában kell lenniük, hogy a szerződésük alapján ez hosszú távorr is 
bekerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő szerződésbe, és ezt az 
ingatlanrészt gyakorlatilag a Klebelsberg fogja használni. 

Somlyódy Csaba: A kármentést érzi ebben a dologban, mert nincs meggyőződve, hogy két hét 
múlva nem történik egy váratlan fordulat ebben az ügyben. Megoldást jelentene, ha 
korlátozottan forgalomképes minősítést kap a telek, ami képviselő-testületi döntést igényel. 
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Elnök: Amióta ezt az ingatiamészt az iskola használja, jól belakta. Ez L4-es övezetbe tartozó 
építési telek, nem egyben szerepel a Kada utcai Iskola telkével, külön építési telek. Azzal a 
szerződéssel, amit kötni fognak a Klebelsberg Intézményfenntartóval, amelynek a pontos 
tartalmát, körülményeit nem ismerik még ebben a pillanatban, erre az építési telekre is 
szerződniük kell. 

Dr. Szabó Krisztián: El kell ismerni, hogy nem szerenesés az az indokolás, ami bekerült az 
előterjesztés 4. mellékletébe, de el kell mondja, hogy annak semmi normatív ereje nincs. Az 
elidegenítésről nincs szó, egy dologról van szó, ennek a határozatnak a visszavonásáról, ami 
azt jelenti, hogy az iskola használati joga új alapra kell helyeződjön. Azért nem támogatja 
Képviselő úr módosító javaslatát, mert ő a határozattervezetből javasolja törölni a 12. pontot, 
kéri a Képviselő-testületet, hogy úgy fogadja el a határozatot, hogy egyben az indokolásból 
hagyja figyelmen kívül az elidegenítésre vonatkozó javaslatot, amely nem része a 
határozatnak. 

Révész Máriusz: A szándékkal egyetért, hogy ezt a telekrészt biztosítsák az iskola számára, de 
úgy, hogy hosszútávon is látszódjék, hogy ezt a Kőbányai Önkormányzat biztosítja. Felhívja 
a figyelmet, hogy az Igazgató asszony nem kapott tájékoztatást arról, hogy ezt a telekrészt 
vissza akarja venni az Önkormányzat. Jegyző úr azt javasolja, hogy a visszavonás indokát 
tekintse a Képviselő-testület tárgytalannak, fogadják el a visszavonást, és külön döntésben 
döntsenek arról, hogy más módon, de az iskola használatára ezt a telekrészt biztosítják, akkor 
ezt jó szívvel tudja támogatni. Kéri, hogy az elidegenítési tervben semmiképpen ne 
szerepelj en. 

Elnök: A döntés is csak azért született, mert akkor ez az ingatlan bekerült az elidegenítési 
tervbe, és akkor döntött úgy a Képviselő-testület, hogy használatba adja az iskolának. Kéri, 
hagyják el az indoklás második felét. 

Révész Máriusz: A bizottság javaslatát nem tudja visszavonni, de számára, amit Jegyző úr 
mondott elfogadható. 

Elnök: A bizottság arra szavazott, hogy kerüljön törlésre a határozat 12. pontja. 

Révész Máriusz: Ügyrendi javaslata, hogy a következő ülésen térjenek vissza a kérdésre, ezt a 
határozatot vonják vissza, és helyette leírják, hogy milyen keretek között adják oda az 
iskolának a telekrészt 

Elnök: Nem javasolja, hogy külön napirend keretében tárgyalják a kérdést a következő 
képviselő-testületi ülésen. Mindenki tudja, hogy mi a szándék, vélhetően hamarosan meg fog 
jelenni az átadást-átvételt szabályozó jogszabály, amely rendelkezik arról, hogy hogyan 
fogják átadni használatra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak az ingatlanokat, és 
annak keretében foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. 
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Javasolja, hogy a bizottság határozatát ne fogadják el. Kéri, szavazzanak a bizottság módosító 
javaslatára, vagyis törlésre kerüljön az l. mellékletben szereplő határozati javaslat 12. pontja. 

Révész Máriusz: A bizottság módosító javaslata, hogy az előterjesztés l. mellékletében 
szereplő határozati javaslat szövegéből kerüljön törlésre a 12. sorszámú 1811/2008. (XII. 4.) 
KÖKT határozat. 

(725/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 725/1. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 
ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem fogadja el a 725/l. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

407/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
egyes képviselő-testületi határozatok visszavonásáról 
( 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
határozatait visszavonja: 

l. 287/2007. (III. 22.) KÖKT határozat, 
2. 948/2007. (VII. 12.) KÖKT határozat, 
3. 123112007. (X. 18.) KÖKT határozat, 
4. 1345/2007. (XII. 6.) KÖKT határozat, 
5. 1480/2007. (XII. 18.) KÖKT határozat, 
6. 311/2008. (Il. 28.) KÖKT határozat, 
7. 443/2008. (III. 20.) KÖKT határozat, 
8.1076/2008. (VI. 19.) KÖKT határozat, 
9. 1077/2008. (VI. 19.) KÖKT határozat, 
10. 1225/2008. (VIII. 28.) KÖKT határozat, 
ll. 1348/2008. (IX. 18.) KÖKT határozat, 
12. 181112008. XII. 4.) KÖKT határozat, 
13. 1823/2008. (XII. 4.) KÖKT határozat, 
14. 1892/2008. (XII. 18.) KÖKT határozat, 
15. 1894/2008. (XII. 18.) KÖKT határozat, 
16. 89/2009. (II. 5.) KÖKT határozat, 
17. 240/2009. (II. 19.) KÖKT határozat, 
18. 36112009. (III. 19.) KÖKT határozat, 
19. 362/2009. (III. 19.) KÖKT határozat, 
20. 566/2009. (IV. 16.) KÖKT határozat, 
21. 567/2009. (IV. 16.) KÖKT határozat, 
22. 569/2009. (IV. 16.) KÖKT határozat, 
23. 1028/2009. (V. 26.) KÖKT határozat, 
24. 1882/2009. (XI. 19.) KÖKT határozat, 
25. 1883/2009. (XI. 19.) KÖKT határozat, 
26. 948/2010. (IV. 20.) KÖKT határozat, 
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27. 1162/2010. (V. 20.) KÖKT határozat, 
28. 2753/2010. (XII. 16.) KÖKT határozat, 
29. 389/2011. (V. 19.) KÖKT határozat, 
30. 635/2011. (VI. 16.) KÖKT határozat, 
31. 1023/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat l. pontja, 
32. 210/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat. 

408/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
egyes képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztésben felülvizsgálattal jelzett határozatok szükséges 
határidő-módosítási, illetve visszavonási javaslatát készítse elő, és a 2012. novemberi lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentés keretében terjessze elő a Képviselő-testület ülésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
minden szakmai szervezeti egység vezetője 

409/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a 267/2012. (V. 17.) KÖKT határozat végrehajtási határidejének módosításáról 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolozsvári utca 
37. szám előtti kutyafuttató létesítéséről és kutyaürülék-gyűjtők kihelyezéséről szóló 
267/2012. (V. 17.) KÖKT határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ára 
módosítja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

l O. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 

jelentő szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tokody Marcell Gergely: Megköszöni Radványi Gábor alpolgármester úrnak, hogy a 
megígért tájékoztatást elküldte a részükre az anyaggal kapcsolatban. Egy javaslat nem került 
be, hiszen ezt a vita lezárása után tette meg, ez pedig az A TV-vel való szerződésbontás. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az ATV, a Rákosrnente Rádió és 
Müsorszolgáltató, valarnint a Centrum Televízió Kft-vel kötött szerződés is kerüljön be a 
felülvizsgálandók közé. Javasolja rnindegyik szerződés felülvizsgálatát (a szerződő fél 
kötelezettségeinek pontosítása) és esetleges rnegszüntetését. Megköszöni Alpolgármester 
úrnak, hogy megküldte a kőbányai média beszámolót, ami távolról sem elégítette ki, de erről a 
müsorszolgáltatók tehetnek. A Képviselő-testületnek van egy olyan határozata, hogy a 
kőbányai médiákban a tudósítás a képviselő-testületi ülésekről az arányosság jegyében kell 
történjen, és például a Centrum Televízió Kft.-ben soha az ellenzék semmilyen módon nem 
szerepelt és körülbelül évi 17 millió forintot fizetnek a Kft.-nek. 

Elnök: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság többi módosító javaslata a szerverre felkerült, 
rnindenki ismeri. 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy a Képviselő
testület novemberi ülésére készítendő előterjesztésben szereplő határozati javaslat szövege az 
alábbiak figyelembevételével kerüljön megfogalmazásra: 

a) a diák sportegyesületek (DSE) támogatása 10 MFt összegben 2013. május 31-ig 
folytatódjon, s azt követően kerüljenek a szerződések ismételten felülvizsgálatra, 

(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
b) a KSC, a Törekvés Sportegyesület, a KDSE és a KISE sportegyesületek támogatása a 

2013. évi költségvetés függvényében kerüljön meghatározásra új feltételekkel, 
(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 

c) a Budapest Modellező Sportegyesülettel és Szabó Kuksi Sportegyesülettel kötött, 
határozatlan idejü ingyenes használatba adásról szóló szerződés, valarnint az FTC-vel 
kötött határozatlan időre szóló együttrnüködési megállapodás kerüljön felrnondásra. 

(7 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
d) a Kőbányai és Vasutas Törekvés Müvelődési Központ Kulturális-Szabadidő 

Egyesülettel rneglévő, határozatlan idejü közmüvelődési megállapodás alapján a 2012. 
decernber 31-ig meghatározott 15 millió forinton felül további 4 M Ft támogatás 
kerüljön kifizetésre. (10 igen, egyhangú szavazattal) 

Dr. Szabó Krisztián: Mivel az előterjesztést szeptemberben nyújtották be, de nem tárgyalta 
meg a Képviselő-testület, ezért még az októberi testületi ülésre irányozták elő a döntéseket, 
kéri a határozati javaslatban ezt a dátumot novemberre javítani. 

Az előterjesztő módosító javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
szövege az alábbiak szerint rnódosuljon: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott szerződések 
felülvizsgálatát, illetve felrnondását készítse elő, és arról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület 2012. [októberi] novemberi ülésére." 

(657/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, Jegyző úr nyilatkozatát, hogy dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr észrevételét 
elfogadj a-e. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván javasolja, hogy a Képviselő-testület novemberi ülésére 
készítendő előterjesztésben az ATV, a Centrum TV és a TVIO médiumokkal megkötött 
szerződések kerüljenek felülvizsgálata, különös tekintettel a szerződő felek kötelezettségeire. 

Dr. Szabó Krisztián: Tudomásul veszik a javaslatot és kiegészítik ezzel a tervezetet 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy a diáksport 
egyesületek támogatását, hacsak lehet próbálják meg legalább a tanév végéig tartani. Ehhez 
körülbelül l O millió forint szükséges, hogy a következő évi költségvetésbe betervezésre 
kerüljön. A sportegyesületek esetében (KSC, Törekvés, KDSE, KISE) a költségvetés 
elkészítésének időszakában térjenek vissza a támogatásra. A Kőbányai Törekvés Művelődési 
Központtal kapcsolatban elmondja, ha most nem adnak támogatást, akkor év végéig nem 
tudnak müködni, nagy kár lenne érte. A bizottság javasolja, hogy legalább az év végéig 
próbálják meg a Kőbányai Törekvés Müvelődési Központ müködését biztosítani. A további 
döntést a költségvetés ismeretében hozzák meg. 

Elnök: A bizottság negyedik pontja foglalkozik a Törekvés Művelődési KözponttaL Ezt azért 
érzi okafogyottnak, mert a mai nap napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 
Törekvés Művelődési Központ támogatását. Az a probléma, hogy a bizottság hozott 
határozatokat, amelyeket nem hozhatott volna, mert nem a határozati javaslatot módosítaná, 
hanem az előterjesztés szövegét. Erre ajánlásokat, kéréseket fogalmazhatott volna meg, mint 
ahogy megtette a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a parkolási rendelet 
kapcsán, négy pontos ajánlást fogalmazott meg, javasolt megfontolásra a következő 
tárgyalásra. 

Varga István: A bizottság javaslatának c) pontjában a Szabó-Kuksi Sportegyesületre 
vonatkozó határozatban a terület ingyenes használatba adását kívánják felmondani. Felhívja a 
figyelmet, hogy a Modellező Sportegyesület a régi MHSZ utódja, igen kiváló eredményekkel 
rendelkező egyesület és sok világbajnok kerül ki innen és ezeket megszüntetni nem lenne 
szerencsés. Kőbányán az Újhegyerr kiépítettek pályát mind a modellezésre, mind a 
motorsportra. Ezeket addig megszüntetni, amíg a területet nem tudják jövedelemtermelőerr 
hasznosítani, addig nemondják fel az ingyenes használatot. 

Elnök: Az előterjesztés tartalmi összefoglalója összegzi az Önkormányzat alapfeladatait Kéri 
minden képviselőtársát, hogy elsősorban az alapfeladatok ellátására koncentráljon, majd ha 
azokat megfelelő színvonalon tudják teljesíteni, van rá pénzük, akkor foglalkozhatnak más 
kérdésekkel. Varga István képviselő úr felvetése kicsit más, hiszen itt egy önkormányzati 
ingatlant ingyenes használatba engednek át. Vajon egy ingyenes használatba történő 
átengedés helyes-e ilyen esetben, amikor az Önkormányzatnak a bevételek beszedésére is 
törekedni kell? Mérlegelni kell a Képviselő-testületnek, hogy megteheti-e ezt ilyen módon. 
Megjegyzi, hogy az Állami Számvevőszék az elmúlt évek során nem egyszer felhívta a 
Kőbányai Önkormányzat figyeimét arra, hogy nem feltétlenül bánik megfelelő módon a 
rábízott pénzeszközökkel, vagyonnal, irdatlanul nagy átadott eszközállománnyal dolgozik. 
Ebben a körben mérlegelni kell azt is, hogy vajon az alapfeladataik közül a Szabó-Kuksi 
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Sportegyesület vajon a sport, ifjúsági ügyekben oly méctékben vállal-e szerepet, hogy ezt be 
tudják illeszteni a sorba. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatait 
ajánlásként vegyék figyelembe, kéri, szavazzanak a bizottság ajánlásairóL 

Dr. Szabó Krisztián: A bizottság a módosító javaslatait, észrevételeit az előterjesztés 2. 
mellékletéhez tette, ami nem módosítható. A bizottság SZMSZ ellenesenjárt el. Ugyanakkor, 
ha ezekről a javaslatokról a Képviselő-testület szavaz, akkor a Képviselő-testület 1s SZMSZ 
ellenesen jár el, mert nem léteznek ezek a módosító javaslatok. Javasolja, hogy a bizottság 
módosító javaslatait tekintsék oly módon észrevételeknek, hogy nem módosító javaslatok, 
nem kell róluk szavazni, természetesen a jövő hónapban előterjesztendő döntési javaslat 
ezeket tartalmazni fogj a. 

Elnök: Elfogadható Jegyző úr javaslata, bár azt gondolja, hogy ezeknek ki kellene derülni a 
bizottság ülésén és akkor nem módosító javaslatokat fogalmazna meg a bizottság, hanem 
ajánlásokat az előterjesztéshez. Kéri, szavazzanak a határozati javasiatra azzal, hogy a 
novemberi képviselő-testületi ülés szerepeljen dátumként. 

410/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő 
szerződések felülvizsgálatáról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott szerződések 
felülvizsgálatát, illetve felmondását készítse elő, és arról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
minden szakmai szervezeti egység vezetője 

ll. napirendi pont: 
A családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálata 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A napirendi ponthoz kapcsolódóan felszólalási jegyet töltött ki Melegh Szabolcs. 
Kérdezi, hogy a vita mely szakaszában kíván hozzászólni? (A 8/2012. számú felszólalási 
jegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Melegh Szabolcs: Menet közben kíván hozzászólni. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: A családi napközik 2009-ben jöttek létre a Képviselő-testület 
támogatásávaL A családi napközikkel kötött ellátási szerződés arról szól, hogy a hétfős 
csoportban maximálisan négy fő egytől három és féléves korú kőbányai bölcsődés gyerek 
ellátását biztosítják abban az esetben, amikor az Egyesített Bölcsődék ezeknek a gyerekeknek 
férőhely hiányában nem tudnak gondozást biztosítani, akkor javasolják ezt a lehetőséget a 
kőbányai szülők részére. Amikor ezek az ellátási szerződések létrejöttek, akkor a Kőbányai 
Önkormányzat egymillió forint vissza nem térítendő eszközbeszerzési támogatást is biztosított 
a családi napközik részére. Jelenleg az Egyesített Bölcsődék - ahol az Önkormányzatnak 
kötelessége biztosítani a gyermekek ellátását - üres férőhelyekkel rendelkezik, ilyen 
értelemben okafogyottá vált az a feladat, hogy a családi napközikbe irányítsák a gyerekeket 
A jelenlegi létszám alapján három olyan kisgyermek maradna családi napköziben, aki 
továbbra is bölcsődés korú lenne ősztől, de ezt a három gyermeket el tudja látni az Egyesített 
Bölcsődék, ugyanis több üres hellyel rendelkeznek. Tudni kell, hogy a speciális gondozásra 
szoruló bölcsődésgyermekek a szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógusoktól megkapják 
azt a kiemeit gondozási ellátást, amire fejlesztés szempontjából szükség van. Egészen friss 
tájékoztatás szerint az Egyesített Bölcsődékben, ha 21 napos hónapra számolják egy gyermek 
ellátását, az körülbelül 41 OOO Ft-ra jön ki, a családi napköziben ez 49 OOO Ft. 

Tóth Balázs: Az előterjesztés leírja a családi napközikkel kapcsolatos észrevételeket, amelyek 
sok esetben nem pozitívak, de az anyag végén egyedül a Borsika Családi Napközi 
pozitívumait emeli ki, és nem tér ki a másik két családi napközire. Hiányolja az 
előterjesztésből, hogy a másik két családi napközi nem került bemutatásra. 

Weeber Tibor: Az előterjesztésnek nem célja, hogy minősítse ezt(ket a családi napköziket, 
hiszen, ha probléma lett volna bármelyikkel, az más fórumon került volna elő. Volt olyan 
családi napközi, amellyel szerződést bontottak, és azóta perben is állnak. Hangsúlyozza, nem 
minőségi problémák voltak a családi napközikkel, hanem a gyermekek száma nem indokolja, 
hogy a szerződést továbbra is fenn tudják tartani. Ha formailag fenn is tartanák a szerződést, 
akkor sem tudnának fizetni olyan gyerekek után, akiket nem fognak odaküldeni. Olyan 
helyzet adódott, ami miatt lépniük kell. A Borsika Családi Napközi a kerület olyan elzárt 
részében működik, ahonnan nagyon nehezen közelíthető meg a többi intézmény, éppen ezért 
szükséges fenntartani velük a szerződést, de csak akkor tudnak oda is gyerekeket küldeni, ha 
vannak ott gyerekek. 

Elnök: Megadja a szót Melegh Szabolcs úrnak. 

Melegh Szabolcs: A jelenlegi álláspont szerint azért kell megszüntetni a családi napköziket, 
mert nincs elég gyermek. Polgármester úr szájából2012-es képviselÖ-testületi ülésen hangzott 
el, hogy l, l millió forintba kerül egy gyermek éves ellátása, ez havi szinten 92 OOO Ft, ebből 
az Önkormányzat 54 OOO Ft-ot, az állami költségvetés 37 OOO Ft-ot fedez, ezzel szemben a 
családi napközinek 42 500 Ft-ot ad az Önkormányzat és 23 OOO Ft az Államkincstári 
költségvetési támogatás. Ez összességében azt jelenti, hogy az állami költségvetésnek egy 
nagyobb rendszer (80 fő) esetén 19 200 OOO Ft, az Önkormányzatnak pedig 4 800 OOO Ft 
pluszköltsége van évente. A Halom utca 33. szám alatt új óvoda tervezése zajlik, amely 
költsége több százmillió forint lesz, ennek a férőhelynek/fő 2 500 OOO Ft a létrehozása. 
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Elhangzott, hogy egymillió forint támogatást adott az Önkormányzat a családi napköziknek, 
ez azt jelenti, hogy egy családi napközi férőhelye 14 300 Ft/fő. Ha ézt tízéves távlatra vetítik, 
teljesen világos, hogy melyik rendszer a hatékonyabb, ezért véleménye szerint gazdaságilag 
ezt a lépést nem lehet megindokolni. A családi napközikben hét gyermekre jut két gondozónő, 
egy óvodában huszonnyolc gyermekre jut két gondozónő, egy dajka, egy bölcsődében 12-14 
gyermekre két gondozónő jut. Megint csak összehasonlíthatatlanok a körülmények egy óvoda, 
bölcsődei működési rendszer és egy családi napközi működési rendszere között. 

Elnök: Tisztázzák, hogy nem a családi napközik megszüntetéséről van szó, ezt nem is 
tehetnék meg, egy szerződés felülvizsgálatáról tárgyalnak. Természetesen ezek a bölcsődék 
továbbra is működhetnek magánvállalkozásban, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy ezt a szerződést megszünteti. 

Göncziné Sárvári Gabriella: Az Egyesített Bölcsők vezetőjének kötelessége jelezni, hogy a 
jelentkező gyermekeket el tudják látni. A tavalyi évben még 130 fős várakozó listája volt 
szeptember elején, idén augusztus végén is volt várakozó listája, de ezeket a gyermekeket el 
tudják az időközben megürült helyekre tenni. Elmondja, hogy az 1,1 millió forintos összeg, 
ami elhangozhatott egyrészt intézményfüggő, kilenc bölcsődéről beszélnek, a költségvetés 
mértékét a szakképzett emberek bére, a dologi kiadás és az étkezés teszi ki, ebből osztják 
vissza a férőhelyre vonatkozó költségek. Tisztán egy bölcsődei gyermek - étkezés nélkül -, 
ami az Önkormányzat önköltsége, amiből már a normatív támogatás is lejön, egy gyermekre 
vetítve l 973 Ft/nap, ami 21 napos hónapra vetítve körülbelül 41 OOO Ft-ra jön ki. 
El kell ismerni, hogy a családi napközi színesíti a kisgyermek ellátást, de azt gondolja, hogy 
most nem erről, és nem szakmai dolgokról van szó, hanem arról, hogy az Egyesített 
Bölcsődék a kerületi igényt el tudja látni. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Hangsúlyozza, ha az Egyesített Bölcsődék el tudja látni a rájuk 
háruló kötelező feladatot, akkor el is kell lássák. Az ellátási szerződés, amely a családi 
napközikkel kapcsolatban született az az egytől három és féléves korú gyermekek ellátására 
vonatkozott, amennyiben ennek most nincs oka, akkor vetődik fel az a döntési helyzet, hogy 
ezt az ellátási szerződést a továbbiakban fenntartani nem szükséges. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a várólista azokra vonatkozik, ahol mindkét szülő dolgozik, vagy 
ide beleértendők azok a szülők, ahol az egyik dolgozik, a másik még nem? 

Göncziné Sárvári Gabriella: A várakozó listán mindenki rajta van. Tavaly még voltak a 
várakozó listán olyanok, ahol mindkét szülő dolgozott. Az, aki nappali, akár esti tagozaton, 
vagy felnőtt oktatási rendszerben tanul és arról iskolalátogatási igazolást hoz, az náluk 
munkáltatói igazolásnak számít, ezt úgy kezelik, hogy dolgozik a kérelmező. Jelenleg nincs 
olyan szülő a várakozólistán, ahol mindkét szülő dolgozik, vagy ebben a felnőtt oktatási 
rendszerben vesz részt. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, a Képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 
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411/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálatáról 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BEGOHOME 
Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel (1103 Budapest, Kis Gergely u. 3.) és a 
Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött családi napközik 
működtetésre vonatkozó ellátási szerződéseket 2013. június 15. napjával felmondja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megszűnését követően a 
családi napközi ellátásban részesülő gyermekek elhelyezéséről a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék tagintézményeiben gondoskodjon. 
Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

412/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (Az l. és 2. melléklet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottainak és 

köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Az előterjesztés tartalmazza a szerződések felülvizsgálatának indokolását, illetve az új 
ellátási forma bemutatását. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Nagyon korrekt előterjesztés készült, megtakarítást jelent, 
mindenkit a javaslat elfogadására bíztat. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozati javaslat l. pontja egészüljön ki azzal, 
"hogy egy orvos, és egy ápoló igénybevételével." 

Weeber Tibor: Támogatja a módosító javaslatot. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra az 
elhangzott módosítással együtt. 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 
Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontja a következő szövegrésszel folytatódjon: 
"[.] l orvos és l ápoló státusz igénybevételével." 

Az előterjesztő támogatja a 700/1. módosító javaslatot. 

413/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottainak és 
köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottai 
és köztisztviselői foglalkozás-egészségügyi ellátását 2013. január l-jétől a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatnál szervezze meg és biztosítsa l orvos és l ápoló státusz 
igénybevételéveL 
2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe terveztesse be a közalkalmazottak és a 
köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátásával kapcsolatos költségeket 
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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14. napirendi pont: 
A kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indítása, 
valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztása és a nevelési-oktatási intézmények 

munkaterve 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz, Jegyző úr 
módosító javaslatát az előterjesztő támogatja. Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, 
szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra a módosítással együtt. 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: Az előterjesztés a következő új határozattervezettel 
egészüljön ki: 

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

a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
szóló 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról 

l. A 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
szóló 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat l. melléklet 2. pontjában a "49,25" szövegrész 
helyébe az "50" szöveg, az l. melléklet 13. pontjában a "36,5" szövegrész helyébe a "37" 
szöveg lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a 2012/2013-as tanév kezdetétől 
kell alkalmazni." 

(726/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 726/1. módosító javaslatot. 

414/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
szóló 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
szóló 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat l. melléklet 2. pontjában a "49,25" szövegrész 
helyébe az "50" szöveg, az l. melléklet 13. pontjában a "36,5" szövegrész helyébe a "37" 
szöveg lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a 2012/2013-as tanév kezdetétől 
kell alkalmazni. 

415/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a kőbányai oktatási intézmények 2012/2013. évi tantárgyfelosztásáról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
oktatási intézmények tantárgyfelosztását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal. 
Határidő: 2012. október 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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416/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a kőbányai nevelési-oktatási intézmények 2012/2013. évi munkatervéről 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
nevelési- oktatási intézmények 2012/2013. évi munkatervével kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket teszi: 
a) Az óvodák közül a Csodafa Óvoda, a Csodapók Óvoda, a Csupa Csoda Óvoda, a 
Gesztenye Óvoda, a Gépmadár Óvoda, a Hárslevelű Óvoda és a Kékvirág Óvoda munkaterve 
nem tartalmazza azt, hogy biztosítják-e a felügyeletet a nevelésnélküli munkanapokon. 
b) Az iskolák közül a Bem József Általános Iskola, a Fekete István Általános iskola, a 
J anikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Keresztury Dezső 
Általános Iskola, a Kertvárosi Általános Iskola, a Széchenyi István Magyar - Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Szent László Általános Iskola munkaterve nem 
tartalmazza azt, hogy biztosítják-e a felügyeletet a nevelésnélküli munkanapokon. 
c) A Csupa Csoda Óvoda és a Szervátius Jenő Általános Iskola munkaterve nem jelzi a nyílt 
napok időpontját. 

Határidő: 2012. október 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
az érintett intézményvezetők 

15. napirendi pont: 
A kőbányai oktatási intézményekben végrehajtott létszámváltozás miatti előirányzat

módosítás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Jelzi, hogy a második mellékletben a státuszbővítés és leépítés 
adatai második táblázata véleménye szerint számszakilag rossz. 2011/2012. évben az 
engedélyezett létszám 547 fő, 2012/2013. évben 618 fő és a különbség mínusz 5,79 fő, ez 
biztosan nem jó. 

Elnök: Ebből látszik, hogy a táblázat nem Excel táblázattal készült, ami nem feltétlenül 
helyes. A határozat szempontjából a számnak nincs jelentősége, a jó számot majd 
Csoportvezető asszony megmondja menet közben. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

417/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a kőbányai oktatási intézményekben végrehajtott létszámleépítés miatti előirányzat
módosításról 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
alapján elfogadja az előirányzatok módosítását, és egyben rendelkezik arról, hogy az elvont 
összegek a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklet 6. sora "Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába" 
kerüljenek. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás 

végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. (A határozat 2 excel-táblázatból álló l. melléklete a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Határidő: 2012. október 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
Intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

418/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadításáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. mellékletének 4. soráról (Intézményvezetők jutalmazása) 
17 500 OOO Ft összeget (13 779 528 Ft személyi juttatás + 3 720 4 72 Ft járulék) felszabadít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. november 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A kőbányai nevelési-oktatási intézmények és egyéb intézmények alapító okiratainak 

módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Pontosító rnódosító javaslata: a Gyermekek Háza Óvoda alapító 
okiratából kimaradt a költségvetési szerv OM azonosítója, rnivel később került 
megállapításra, nem került bele az alapító okirat rnódosításának tervezetébe. Javasolja, 
kiegészíteni: a költségvetési szerv neve l. pont OM azonosítója: 201652. 

Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra az 
elhangzott rnódosítással együtt. 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: 
A határozati javaslat 6. pontjában lévő Kőbányai Gyermek Háza ll. és 12. rnelléklet l. 
pontjában "A költségvetési szerv neve: Kőbányai Gyermek Háza Óvoda" szövegrész 
egészüljön ki az "OM azonosító: 201652" szövegrésszel. 

(711/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 711/1. módosító javaslatot. 

419/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a kőbányai nevelési-oktatási intézmények és egyéb intézmények alapító okiratainak 
módosításáról 
(17igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
l. rnellékletében foglalt tartalommal, 2012. novernber l-jei hatállyal rnódosítja a 
Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b.) alapító okiratát és a határozat 
2. rnelléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
3. rnellékletében foglalt tartalommal, 2012. novernber l-jei hatállyal rnódosítja a 
Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát és a 
határozat 4. rnelléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
5. rnellékletében foglalt tartalommal, 2012. novernber l-jei hatállyal rnódosítja a 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát és a 
határozat 6. rnelléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
7. rnellékletében foglalt tartalommal, 2012. novernber l-jei hatállyal rnódosítja a 
Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát és a 
határozat 8. rnelléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
9. rnellékletében foglalt tartalommal, 2012. novernber l-jei hatállyal rnódosítja a 
Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a.) alapító okiratát és a 
határozat l O. rnelléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
rnódosító javaslat figyelernbevétel - a határozat ll. rnellékle~ében foglalt tartalommal, 
2012. novernber l-jei hatállyal rnódosítja a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 
Budapest, Kada u 27-29.) alapító okiratát és a határozat 12. rnelléklete szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
13. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát és a 
határozat 14. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képyiselő-testülete a határozat 
15. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát és a 
határozat 16. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
17. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát és a 
határozat 18. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
19. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát és a 
határozat 20. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
21. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát és a 
határozat 22. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
23. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát és a 
határozat 24. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
25. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Rece Fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratát és a 
határozat 26. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
27. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratát és a határozat 
28. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
29. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) alapító okiratát és a határozat 
30. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
31. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 
Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát és a határozat 32. melléklete szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
33. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, 
Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát és a határozat 34. melléklete szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

18. napirendi pont: 
A Keresztury Dezső Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének használata 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

420/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Keresztury Dezső Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének 
használatáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (ll 06 Budapest, 
Keresztúri út. 7-9.) továbbra is ingyenesen használja oktatási feladatok ellátása 
céljából az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., 39210/10 hrsz.-on felvett, a Keresztúri 
úttal párhuzamos épületszárny földszintjén található 620 m2 területű önkormányzati 
tulajdonban levő helyiséget mindaddig, ameddig a tervezett óvoda kialakítására az 
Önkormányzatnak szüksége nem lesz. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester!, hogy az l. pontban 
meghatározottak szerinti megállapodást kösse meg. 

Határidő: 2012. december l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

19. napirendi pont: 
A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási szerződésének 

módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nincs jelentkező, 
kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

421/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási szerződésének 
módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesület (1105 
Budapest, Ihász utca 24., bírósági nyilvántartási száma: 7557/2011.) között 2012. március 22-
én megkötött, a Kada utcai sportcsarnokkal kapcsolatos ömész-átadásról, üzemeltetési és 
egyéb kérdésekről" szóló megállapodás 3.6. pontját a következőképpen módosítja: 
"3 .6. Egyesület tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a kivitelezést nem kezdi 
meg 2013. március 30-áig, az ömész összegét vissza kell utalnia az Önkormányzat számára 
teljes egészében." 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője (visszautalás esetén) 

Elnök: Révész Máriusz, bizottsági elnök úr- szavazás közben -jelezte, hogy kérdése van, ez 
már nem fogja befolyásolni a döntést. 

Révész Máriusz: Tájékoztatást kért a sportcsarnok építésének állásáról. Kérdezi, mikorra 
tervezik, hogy a sportcsarnok elkészül? 

Elnök: Az indítás céldátuma a következő év, amennyiben a szükséges összeg rendelkezésre 
áll. Még az összegből is hiányzik, ezenkívül szükséges az egyik minisztériumnak a 
hozzáj árulása. 

Révész Máriusz: A tervek szerint 2013. szeptember környéke. 

Elnök: Ezt nagyon sokminden befolyásolhatja, mert akkor tudnak közbeszerzést kiírni, ha a 
fedezet rendelkezésre áll. A napirendi pont vitáját lezárja. 

20. napirendi pont: 
Az Ovi-Foci Program megvalósításáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéshez kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Radványi Gábor: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elhangzott, hogy a 
számadatokat nem látták. Kicsivel több mint 23 millió Ft az önkormányzat ömésze és 
körülbelül 80 millió forint támogatás érkezett, ebből valósult meg a ll pálya. 

Elnök: Vélhetőerr Kőbánya egy főre vetítve a legnagyobb arányú Ovi-Focis műfüves pályával 
rendelkezik j elen pillanatban. 

Révész Máriusz: Bíztatja a kerület vezetőit, ha ilyen nagyszerű támogatásokat tudnak 
elnyerni, akkor ezt bátran írják le. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ovi-Foci 
Program megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

21. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Pontosítja a határozati javaslatot: márciusban az Uszoda beolvadása 
kapcsán készült előterjesztés 33,13 főben határozta meg a Kőbányai Sportközpont 
álláshelyei t, kéri, hogy a határozati javaslatban 33,13 álláshelyről, 31,13 álláshelyre 
módosítsák a számokat. 
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Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra, Jegyző úr 
által ismertetett módosítással együtt. 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata, hogy a határozattervezetben szereplő "33 
álláshelyről 31 álláshelyre" szövegrész helyébe a "33, 13 álláshelyről 31,13 álláshelyre" 
szöveg lépjen. (733/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 733/1. módosító javaslatot. 

422/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módosításáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) álláshelyeinek számát 2012. november l-jétől 
33,13 álláshelyről 31,13 álláshelyre csökkenti. 
Határidő: 2012. november l. 
Feladatkörében érintett: kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Kőbányai Sportközpont vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi Bizottsága részére új irodahelyiség 

biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: A szerződéstervezet egyeztetése során apró félreértés történt, amit 
korrigál. Az új szerződéstervezet 8. pontjában úgy tüntették fel, hogy az üzenetrögzítős 
telefont és faxkészüléket az Önkormányzat bocsátja a szakszervezet rendelkezésére, de ez 
valójában az ő tulajdonuk. Kériaszókapcsolat törlését a használati szerződésből. 

Elnök: A Gazdasági és Költségvetési Bizottság ülésén módosító javaslat hangzott el, melyet a 
bizottság nem támogatott, ezért a Képviselő-testületnek a módosító javaslatról szavaznia kell. 
Kéri, szavazzanak arra, hogy a helyiséget térítésmentesen adják használatba, de a 
rezsiköltséget a szakszervezetnek kell megfizetni. 
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Gerstenbrein György nem képviselő bizottsági tag módosító javaslata, hogy a 
határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"A 2. pontban meghatározott helyiségek [használatba adása térítésmentesen történik azzal, 
hogy a] használat~ során felmerülő telefonköltséget és rezsi költséget a Pedagógusok 
Szakszervezete X. kerületi Bizottsága köteles megfizetni. 

(74111. módosító javaslat) 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 8 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással a 741/1. módosítójavaslatot nemfogadja el. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra, Jegyző úr által elmondottak 
figyelembevételével. 

Dr. Szabó Krisztián jelzi, hogy az előterjesztés 5. mellékletében lévő Használati szerződés 
8. pontjának szövegéből az "üzenetrögzítős telefon- és faxkészülékkel együtt" szövegrész 
törlésre kerül, mert az jelenleg is a Pedagógus Szakszervezet tulajdonát képezi. 

423/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi Bizottsága részére új irodahelyiség 
biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Pedagógusok Szakszervezete X. 
kerületi Bizottsága között 1994 szeptemberében létrejött szerződés, amely alapján a 
Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi Bizottsága az ll 05 Budapest, Endre u. l O. szám 
alatti ingatlan ll. és 12. számú irodahelyiségeit, valamint két tanácskozó helyiségét 
térítésmentesen használhatta, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1105 
Budapest, Ihász utca 26. szám alatti ingatlan 5. számú irodahelyiségét a közös helyiségek 
(előadóterem, tárgyaló helyiség, mosdó) használatával együtt a Pedagógusok Szakszervezete 
X. kerületi Bizottsága részére határozatlan időre használatba adja. 
3. A 2. pontban meghatározott helyiségek használatba adása térítésmentesen történik azzal, 
hogy a használat során felmerülő telefonköltséget a Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi 
Bizottsága köteles megfizetni. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. és 2. pont szerinti szerződések 
megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

23. napirendi pont: 
A T ÁMOP-3.4.1.B-llll-2 Migráns hátterű tanulóknevelésének és oktatásának segítése 

II. szakasz című pályázathoz előleg biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Radványi Gábor: A támogatási szerződést aláírták és az aláírástól számított 45 napon belül 
érkezne az első összeg. A kérés arra vonatkozik, hogy ezt az összeget előlegezze meg az 
Önkormányzat. 

Elnök: Bízzanak abban, hogy a közel 44 millió forintos támogatás valóban eléri a kívánt célt. 
Jelzi, hogy tegnap már arról is értesültek, hogy egy újabb pályázatukat bírálta el a bírálatra 
jogosult, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 18 millió forintot nyert el 
kulturális, közművelődési szakemberek képzésére. Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 

424/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 Migráns hátterű tanulóknevelésének és oktatásának segítése 
Il. szakasz című pályázathoz előleg biztosításáról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "TÁMOP-
3.4.1.B-11/1-2 Migráns hátterű tanulóknevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" című 
pályázat programjának indításához l 156 449 Ft előleget biztosít Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 14. melléklet 30. sora (sport feladatok) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és leülkapcsolati szakterületért felelős 

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

24. napirendi pont: 
A kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak van módosító javaslata. Jegyző 
úr álláspontjaszerint nem jó a módosító javaslat. 

Dr. Szabó Krisztián: Elnézést kér, hogy megint ezt kell mondania, de azért nem jó a módosító 
javaslat, mert nem a határozattervezetnek vannak mellékletei, hanem az előterjesztésnek, 
amelyek nem részei a döntésnek, hanem tájékoztató tartalmúak. Természetesen a hiányzó 
Állomás utcai két fának a pótlása megtörténik, és az összesen szám módosul a 
határozattervezetben. 
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Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
szövegben talált utalást arra, hogy hol kívánják pótolni a kiszáradt fákat, ezért javasolja a 
bizottság a határozati javaslatban a konkrét helyszínmegjelöléssel, és fatípus megjelölésset 

Elnök: A bizottsági ülésre készül előterjesztés. Kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra azzal, 
hogy a 33 csonk helyett 35 csonk szerepeljen. 

Marksteinné Molnár Julianna javasolja, hogy a határozattervezetben a "33" szövegrész 
helyébe a "35" szöveg lépjen. 

(715/1. módosító javaslat) 
Előterjesztő támogatja a 715/1. módosító javaslatot. 

425/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy az előterjesztés 2. és 3. mellékletében szereplő 
198 db kiszáradt, beteg fa kivágását, 35 db csonk eltávolítását és ezek pótlását végezze el, 
valamint a már kivágásra került, viharkárt szenvedett 75 db fa pótlásáról gondoskodjék a 
2013. évben az elfogadott költségvetés függvényében. 
Határidő: 2013. november 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A következő előterjesztés azért kapott bizalmas jelzést, mert mérlegelésen alapuló árak 
szerepeinek benne, nyilván ezek az árak közbeszerzési pályázaton fognak alakulni. A 
Képviselő-testületnek kell mérlegelni, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kívánja tárgyalni az 
előterjesztést. Kéri, hogy a napirendi pontot tegyék a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
elé. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal a "bizalmas" jelzéssel ellátott napirendi pontok előtt kívánja tárgyalni "A 
térjigyelő-rendszer III ütem megvalósítása" tárgyú napirendi pontot. 

25. napirendi pont: 
Az EKZ Örs vezér tere Bevásárlóközpont Tulajdonközösséggel együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Aberuházó támogatást nyújt a térfigyelő kamerák elhelyezéséhez, 
viszont ez egy egyszeri támogatás, cserében az Önkormányzat öt éven keresztül történő 
folyamatos működtetést, üzemben tartást vállal, és ennek a pontos költségeit nem látják. 
Mivel megszorítások lesznek, nem biztos, hogy erre az Önkormányzatnak mindig lesz kerete. 
A térfigyelők hatékonyságával kapcsolatban szkeptikus, mivel az április elején a Kőrösi 
Csoma sétányon történtekre a mai napig nem kaptak megnyugtató választ. 

Elnök: A térfigyelő kamerák felszerelése óta a Gyakorló utcában a gépkocsi feltörések, 
eltulajdonítások száma jelentős méctékben csökkent, majdnem hogy megszűnt. Plusz két 
karnerarendszer felállításáról van szó, amelyet a beruházó finanszírozna. Ezen kamerák által 
továbbküldött képek figyelése plusz munkaerőt nem igényel már. Ez a karnera a megépült 
áruház környékét, illetve a lakóépületek közé eső szűk területet figyelné. 

Radványi Gábor: A két karnera gyakorlatilag az Önkormányzatnak jó. Az Árkád az 
eszközbeszerzést és a rendszerbehelyezést finanszírozza. 

Mácsik András: Véleménye szerint a karnerarendszer már bizonyított, Új hegyen és a 
Gyakorló utcában is megállta a helyét. Arról nem az Önkormányzat tehet, hogy a rendőrségen 
vannak bizonyos szabályok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy egy órából 60 percig a 
manitor előtt üljön egy ember. 

Elnök: Ez félreértés, mert a karnerarendszer által küldött képet folyamatosan nyomon követik 
a diszpécserteremben, természetesen a manitor előtt munkát végzők számára biztosítani kell, 
hogy bizonyos időnként felálljanak. Ez nem jelenti azt, hogy kiürül a diszpécserközpont, és 
senki nem figyel, hanem a pihenőidőben átveszi valaki a manitor figyelését. Meg fog 
szervezni egy látogatást a diszpécserközpontba. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

426/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
az EKZ Örs vezér tér Bevásárlóközpont Tulajdonközösséggel együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az EKZ Örs 
vezér tér Bevásárlóközpont Tulajdonközösség és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. (Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2012. október 25. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
A Budapesti Kereskedelmi és lparkamarával együttműködési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az együttműködési megállapodás II. A szerződő felek vállalásai 
1.) b) pontja úgy szól, hogy "a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) 
bekezdése alapján kikéri a Kamara véleményét a gazdasági előterjesztések képviselő-testület 
elé történő beterjesztése előtt". Kivéve, ha az előterjesztés "bizalmas" jelzésű, de ha a 
törvényben így szerepel, akkor nem szólt egy szót sem. 

Dr. Szabó Krisztián: Úgy rendelkezik az idézett törvényhely, hogy a gazdasági 
előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell 
kémi a helyi önkormányzat területén működő érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, 
valamint a gazdasági kamara véleményét. Ha az érintett meghívott, akkor részt vehet a zárt 
ülésen is és megismerheti az előterjesztést. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nem tud azzal egyetérteni, ha pont az Iparkamarával közlik az 
olyan előterjesztéseket, amelyeket az önkormányzat gazdasági érdeke miatt zárt ülésen 
akarnak tárgyalni. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem írhatnak mindent be a jogszabályi környezetből. A törvény ad egy 
alapot, erre hivatkoznak, mert aKamarának ehhez joga van, de itt az önkormányzati törvény 
zárt ülésre vonatkozó szabályát és az SZMSZ-nek az előterjesztések megismerhetőségére és a 
zárt ülésre vonatkozó szabályát is alkalmazni kell. Nyilván ezeket figyelembe kell venni. Ha 
bizalmas az előterjesztés azt nem küldik meg, de a zárt ülésen részt vehet. A bizalmas 
előterjesztés kamarát érintő részéről a véleményét kikérhetik Nem jelenti azt, hogy meg kell 
küldeni teljes egészében az előterjesztést. 

Révész Máriusz: Egyetért dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úrral, kell találni egy olyan 
mondatot, hogy ne legyen félreérhető. Ha ez így van leírva, akkor az az igazság, hogy a 
kamara képviselői kevéssé forgatják az önkormányzat SZMSZ-ét, kapnak egy ilyen 
szerződést, akkor azt fogják mondani, amit mondhatnak a szerződés alapján. Javasolja a 
szerződésbe befogalmazni, hogy az SZMSZ által meghatározott kivételek 
figyelembevételével. 
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Tokody Marcell Gergely: Javasolja kiegészíteni a szerződést: az előterjesztés beterjesztése 
előtt, feltéve, hogy a képviselő-testület az adott előterjesztést nyíltan tárgyalja vagy a zárt 
ülésre meghívták a kamarát. 

Elnök: Azt hogy nyilvános ülésen, vagy zárt ülés keretében tárgyalják a napirendi pontot nem 
tudják az adott pillanatban, amikor az előterjesztés elkészül. Azért kap bizalmas jelzést 
némely előterjesztés, mert az előterjesztés készítésének pillanatában azt vélelmezi az 
előterjesztő vagy a szakmai apparátus, hogy az tartalmazhat olyan adatokat, ami miatt zárt 
ülés keretében kívánja majd a képviselő-testület tárgyalni. Az, hogy zárt ülésen, vagy 
nyilvános ülésen tárgyalják az adott anyagot, az a képviselő-testületi ülésen dől el. Az 
SZMSZ a részvételt az ülésen, illetve a tanácskozásijogot tartalmazza. 

Dr. Szabó Krisztián: Ez a szerződési rendelkezés egy az egyben idézi a törvényt. Az lenne a 
leghelyesebb megoldás, ha ezt a pontot kihúznák a szerződésből, de az volt a szándék, hogy 
felsorolják a jogosultságokat. A kiegészítéseket azért nem tartja helyesnek, mert minden 
kiegészítés csak annak a lehetőségét vonja maga után, ha valamivel mégsem egészítik ki, 
akkor arról megint azt hiszik, hogy van. Ha az előterjesztés bizalmas és azt nem akarják 
megküldeni, a tárgykörben kéri ki a kamara véleményét, és nem küldi meg az előterjesztést. 
Nemjavasolja az SZMSZ-szel való összefüggés megjelenítését. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Azt javasolja, tekintettel arra, hogy törvényben szerepel, hogy ki 
kell kérni a kamara véleményét, ezt egy együttműködési megállapodásban megismételni 
felesleges, ezért egyetért Jegyző úr által felvetettjavaslattal, hogy az 1.) b) pontot töröljék. 

Elnök: Elfogadja dr. Csicsay képviselő úr javaslatát, hogy az 1.) b) pont kimarad az 
együttműködési megállapodásbóL Kéri, szavazzanak a határozati javasiatra az elhangzott 
módosítással együtt. 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata, hogy az Együttműködési megállapodás II. 
Szerződő felek vállalásai 1.) pont b) al pontja kerüljön törlésre. 

(724/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 724/1. módosító javaslatot. 

427/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési megállapodás 
megkötéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara között 
kötendő együttműködési megállapodást - a módosító javaslat figyelembevételével - az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. (Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2012. október 25. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 

Elnök: Lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

27. napirendi pont: 
A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása 

Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

Elnök: Módosító javaslatot fogalmazott meg Marksteinné Molnár Julianna képviselő asszony 
melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is támogatott. 

Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök módosító javaslata, hogy a 
határozattervezet l. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- összhangban a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 23. §-ával - felkéri a polgármestert, valarnint az Önkormányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy a 
jövőben [a megüresedett álláshelyek betöltése olymódon történjen, hogy a megváltozott 
munkaképességű személyek arányának növelésével az Önkormányzatnak a 
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettsége csökkenjen.] az 
Önkormányzat rehabilitációs hozzájárulás fizetésére vonatkozó köte.i:ezettségének csökkentése 
érdekében érvényesítsék a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásával 
kapcsolatban az előnyben részesítés elvét." 

(723/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 723/1. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: Mint előterjesztő, nem támogatja a módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a módosító javaslatra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületel 6 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadja a 723/l. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra az elfogadott módosító javaslattal együtt. 
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428/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- összhangban a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 23. §-ával - felkéri a polgármestert, valamint az Önkormányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy a 
jövőben az Önkormányzat rehabilitációs hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettségének 
csökkentése érdekében érvényesítsék a megváltozott munkaképességű személyek 
alkalmazásával kapcsolatban az előnyben részesítés elvét. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott 
követelményt építse be a költségvetési szervek vezetői jutalmazásának elvei, valamint az 
Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőinek prémiumfeladatai 
közé. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
valamennyi alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője 
valamennyi az önkormányzat többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaság vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nincs jelentkezés. 
A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

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

29. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 373/2012. 

(IX. 20.) KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nincs jelentkezés. 
Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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429/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 373/2012. 
(IX. 20.) KÖKT határozat módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 373/2012. 
(IX. 20.) KÖKT határozatból az "és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot" szövegrész törlésre kerül, egyidejűleg a határozat l. melléklete 
helyébe az l. melléklet lép. 

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 373/2012. 
(IX. 20.) KÖKT határozat az alábbi szöveggel marad hatályban: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja." (Az alapító 
okiratot módosító okiratot tartalmazó l. melléklet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
Határidő: 2012. november 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportvezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 30. napirendi 
pontként tárgyalja a Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelmét 

Szabóné Gerzson Sarolta: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, hogy Polgármester úr kicsit hosszabb 
szünetet rendeljen el, mivel a Népjóléti Bizottság a szünetben rendkívüli ülést tart, amely 20-
25 percet vesz igénybe. 

Elnök: Egyórás szünetet fognak tartani, az elég lesz a bizottsági ülésre is. Kéri, szavazzanak 
arra, hogy a Képviselő-testület 30. napirendi pontként tárgyalja a Törekvés Művelődési 
Központ támogatási kérelmét 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal 30. napirendi pontként tárgyalja a Törekvés Művelődési Központ támogatási 
kérelmé t. 

30. napirendi pont: 
A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Révész Máriusz: A Törekvés Művelődési Ház nem a Kőbányai Önkormányzat rnűvelődési 
intézménye, de nagyon komoly kulturális rnunkatevékenység folyik a rnűvelődési házban. A 
rnűvelődési ház támogatása rnegszűnt, a MÁV nem biztosít finanszírozást számukra, az 
önkormányzat tavaly 19 rnillió forintot, az idei évben 15 rnillió forintot biztosított. A 
Törekvés Művelődési Központ fenntartói elrnondták, ha idén még 4 rnillió forint támogatást 
kapnak, ebből a Központ rnűködését év végéig meg tudják oldani. Javasolja a Képviselő
testületnek, hogy az előterjesztés szerint biztosítsanak 3 rnillió forint támogatást. 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 

430/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelméről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület részére megállapodás 
keretében - a céltartalék felszabadításával egyidejűleg - 3 rnillió forint támogatást biztosít, 
amelynek forrása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. rnelléklet 18. sorában a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság általános tartaléka l 813 300 Ft összegben, valarnint a 
14. rnelléklet 20. sorában aDSKés a DSE csoportok támogatása költségvetési sor l 186 700 
Ft összegben 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-rnódosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések rnegtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Szünetet rendel el 12 órától13 óráig. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy a Képviselő-testület 31. napirendi pontként tárgyalja a 
Kőbányai Sportközpont területén létesülő jégpálya építése, valarnint a White Sharks Hockey 
Clubbal kötött megállapodás rnódosítását. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal 31. napirendi pontként tárgyalja a Kőbányai Sportközpont területén létesülő 
jégpálya építése, valamint a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosítását. 



46 

31. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont területén létesülő jégpálya építése, valamint a White Sharks 

Hockey Clubbal kötött megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: A határozattervezet mellékletében található szerződéstervezethez tesz 
pontosítást: a 7. Üzemeltetés pontja egészüljön ki az alábbi 7.5 alponttal: 
"7.5 A Kőbányai Sportközpont biztosítja 2 öltöző használatát a jégpálya üzemeltetéséhez." 

(774/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 774/1. módosító javaslatot. 

Agócs Zsolt: Javasolja, hogy szerződéskötés legyen, mert a megállapodás nem tartalmaz 
olyan elemeket, amit a maga részéről indokoltnak tart. Nem tartalmaz vis maior esetre 
semmiféle garanciát, például, ha az egyesület ellen bármilyen gazdasági eljárás történik, vagy 
feloszlik az egyesület az Önkormányzat nem kaphatja vissza a pénzét és nem használhatja a 
jégpályát sem. Ha a következő években az egyesület nem nyer pályázati pénzt, akkor a jelen 
megállapodás semmissé válik, és nem fog működni a jégpálya. Nem látja biztosítottnak, hogy 
15 évre, a 60 millió forint ellenében működtetik a jégpályát Garanciát építsenek be, hogy 15 
éves üzemelést tudjanak biztosítani Kőbánya lakosságának. 

Radványi Gábor: Az, hogymost a White Sharks Hockey Club most pályázott és nyert, az nem 
jelenti azt, hogy legközelebb nem kell pályáznia, nyugodtan pályázhat. Ha legközelebb 
pályázati pénzt nyer a Club, azt infrastruktúra beruházásokra fordíthatja (sátorra, telekre). Az 
önkormányzat 3 éven keresztül évente 20 millió forintot biztosít, amiért a Clubnak 15 évig 
működtetnie kell a jégpályát (október 31-étől április l-jéig). 

Agócs Zsolt: Az, hogy a Club kötelezettséget vállal arra, hogy 15 évig működteti a jégpályát, 
nem biztos, hogy mindig képes is lesz rá. A megállapodásban a 15 éves működtetésre 
semmilyen garancia nincs. 

Varga István: Nem talál utalást a megállapodásban arra, hogy mi lesz 3 év után. Mi van akkor, 
ha esetleg nem válik önfenntartóvá a Club? A jégpálya havi üzemeltetése 2-2,5 millió forintba 
kerül, vagyis l O millió forint négy hónapra. Ha valamiért nem jön be a l O millió forintos 
üzemeltetési költség, az önkormányzat nem tehet mást, mint kifizeti a különbséget. 

Dr. Szabó Krisztián: Ez a szerződéses konstrukció egy üzleti modell alapján épült fel, az 
Önkormányzat fizet három évig valamennyit, és az ellenszolgáltatás az, hogy épül egy 
jégpálya, 15 évig üzemelteti a szerződő fél, közben az Önkormányzatnak vannak 
jogosultságai, még a jegyárakat is közösen határozzák meg a felek, és 15 év után új tulajdonba 
kerül. Ebben a konstrukcióban mindegyik félnek vannak kötelezettségei és értelemszerűen 
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akkor fog teljesülni, ha mindegyik fél létezik és teljesíti a kötelezettségét. Olyan szerződés 
nincs, ami minden feltételt szabályoz az összes, előre nem látható körülményre vonatkozóan. 

Elnök: Felszólalási jegyet adott le Paksa Zoltán. (A 9/2012. számú felszólalási jegy a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Paksa Zoltán: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a jégpálya építése megfelelő ütemben 
halad, november 2-át jelölték meg a jégpálya megnyitójára, amire szeretettel meghívja a 
képviselőket. A jégpálya finanszírozásához, az általa vállalt pénzösszeg 70%-ára már 
szerződése van, ezenkívül 30% társasági adót még le tud, és fog is hívni. Nyilván nem öt 
hónapra szeretné üzemeltetni ajégpályát, hanem ha találnakfinanszírozóta tavaszi időszakra, 
akkor átalakítják olyan felületre, ahol görkorcsolyázásra és egyéb eseményekre lehet 
használni a pályát. 

Agócs Zsolt: A megállapodásban az szerepel, ha a TAO-t nem tudja teljesíteni, vagy nem 
nyerhet a pályázaton, akkor az állam elveszi tőle a felépítményt, az Önkormányzatnak marad 
a terület. Azt szeretné, ha az Önkormányzat jobban lenne biztosítva. Javasolja, hogy kerüljön 
be a szerződésbe, hogy vis maior esetén milyen kártalanítás illeti meg az egyik, vagy a másik 
felet. 

Varga István: Azt kell kitalálni, ha a Clubot valamilyen "baleset" éri, hogyan kerül a jégpálya 
az Önkormányzat tulajdonába, hogyan tudják tovább üzemeltetni, mert ez a cél. 

Dr. Szabó Krisztián: Kéri, Agócs képviselő urat, ismertesse a megállapodásból a hivatkozást, 
amely arról szól, hogy "ha a TAO-t nem tudja teljesíteni, vagy nem nyerhet a pályázaton, 
akkor az állam elveszi tőle a felépítményt". Ha az egyesület gazdálkodás akár 
jogszabálysértés, akár egyszerű gazdasági ok miatt ellehetetlenül, akkor az egyesület 
megszűnése kapcsán ugyanolyan eljárást kell lefolytatni, mint a gazdasági társaságoknál, 
felszámolási eljáráshoz hasonló biztosítékokkal övezett eljárásokat. Ha az egyesület nem tudja 
tovább teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor az Önkormányzatnak 
keletkezik a nyújtott támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége, amelyet az 
egyesület megszűnése esetén, mint követelést tudna érvényesíteni. Ebben az esetben az 
egyesület vagyonából vissza lehet fizetni a támogatást. Mindenre biztosítékot kikötni, és 
minden esetet felvázolni nem lehet. 

Révész Máriusz: Sikerült majdnem l 00 millió forint TAO támogatást nyerni és összehoztak 
egy olyan beruházást, amely Kőbánya javát szolgálja. A következő két évben még az 
Önkormányzat fizet a beszerzésért egy jelentős összeget, de ez a jégpálya olyan tulajdonba 
kerül, ami után nem kell majd bérleti díjat fizetni. 
Az a helyzet, ha az egyesület csődbe meg, akkor ezt követően a TAO támogatást és az 
önkormányzati támogatás arányában az itt maradt eszközöket ellehet osztani. 
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Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a határozati 
j avaslatra Jegyző úr módosító javaslatával együtt. 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
megállapodás módosító okirattervezet 7. Üzemeltetés pontja egészüljön ki az alábbi 7.5 
alponttal: 
"7.5 A Kőbányai Sportközpont biztosítja 2 öltöző használatát a jégpálya üzemeltetéséhez." 

(774/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 774/1. módosító javaslatot. 

431/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont területén létesülő jégpálya építéséről, valamint a White 
Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról 
(l O igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 
Önkormányzat és a White Sharks Hockey Club között a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
alapján kötött K/30278/112012./II. iktatószámú megállapodást - a módosító javaslat 
figyelembevételével - a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. (A megállapodás a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
A térfigyelő-rendszer III. ütem megvalósítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztésben az szerepel, hogy "e feladat végrehajtására a 
központban szabadidős rendőri állomány létszámát meg kell növelni. Személyi bérek, és 
járulékaik várható költsége három év alatt 22 millió forint és a személyi bérek, és járulékainak 
fedezetét az önkormányzat biztosítja az éves költségvetésében." Tájékoztatást kér, hogy hány 
főről van szó, mert a 22 millió forint nem olyan kevés összeg. 
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Elnök: A BRFK-val kötött szerződés egészen pontosan tartalmazza, hogy milyen óradíjat 
számolnak el a szabadidős rendőröknéL Havonta számol el a BRFK az Önkormányzat felé a 
teljesülésről, ezek keretösszeget jelentenek, jelen pillanatban is a számítások szerint az előre 
tervezetthez képest körülbelül 3 millió forint megtakarítás történt. Amint az egész fejlesztés 
végbemegy, akkor kell a 2013-as költségvetésben a konkrét összegről a döntést meghozni. 
Kéri, szavazzanak a 2. és 3. mellékletben szereplő határozatijavaslatra. 

432/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a térfigyelő-rendszer III. ütemének rendőrségi használatához a Budapesti Rendőr
főkapitánysággal megállapodások megkötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság között túlszolgálat finanszírozása és a térfigyelő-rendszer használata 
tárgyában 2012. évre kötött szerződések 2013. évre történő megkötése érdekében - a 
térfigyelő rendszer III. ütemére vonatkozó kiegészítéssel együtt - a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. november 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

433/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a térfigyelő-rendszer III. ütemének megvalósításához szükséges források biztosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő 
rendszer III. ütemének megvalósításához a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és 
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. részére mindösszesen 79 250 eFt-ot biztosít 
az alábbi bontásban: 

a) 2013. évre 27 512 eFt, 
b) 2014. évre 41 218 eFt, 
c) 2015. évre 10 520 eFt. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe terveztesse be a 27 512 eFt összeget. 
Határidő: 2013. évi költségvetés elkészítése 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

33. napirendi pont: 
A járási hivatal kialakításához ingatlan ingyenes átadása és a járási hivatal 

kialakításához szükséges megállapodás megkötése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: A fővárosban kerületi hivatal kialakításához a X. kerületben eredendően 
76 fős létszámot tervezett a minisztérium. Mintegy 1583 fős keretet határoztak meg, 
amelyeket a Kormányhivatal leosztott és ebből 76 fő jutott a X. kerületi hivatalra. A 
tárgyalások során végül 67 főben egyeztek meg. A státuszok átadását a járási hivatalokról 
szóló törvény nagyon sajátos, a magyar jogrendszerben eddig ismeretlen módon határozza 
meg, ugyanis arról rendelkezik - ami valójában értelmezhetetlen rendelkezés -, hogy a 
Polgármesteri Hivatalból a státuszok a rajtuk lévő személyekkel együtt átkerülnek a kerületi 
hivatalba. Nyilvánvalóan ez azért lehetetlen, mert a Polgármesteri Hivatal létszámát nem 
határozhatja meg sem a Kormányhivatal, sem a törvény, ezt a Képviselő-testület határozza 
meg, ezért a személyek átadásáról van szó. A 67 érintett jogviszonya 2013. január l-jétől 
automatikusan kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul, és jogutódlás jogcímén a kerületi 
hivatal kormánytisztviselőivé válnak. Munkáltatói jogkörben tette meg a 67 fő kijelölését, 
természetesen a Képviselő-testület teljes mértékben szabadon dönt, hogy 2013-ban mekkora 
létszámot állapít meg a Polgármesteri Hivatalnak, a költségvetési javaslatban ezt a 
feladatcsökkenést, sőt még azon túlmenően is érvényesíteni fogják. A munkakörök, amelyek 
vitán felül állnak az okmányirodai, a gyámhivatali és gyámhatósági feladatot ellátó 
személyek, a Polgármesteri Hivatalban ez 33 fő, a további 34 fő a Kormányhivatal által egyéb 
igazgatásinak nevezett, illetve a funkcionális munkakörökből kerül ki, bizonyos hatósági, 
pénzügyi, jogi területről, iktatásból, informatikából a gondokságot kivéve az összes 
funkcionális területet lefedve. A terv az, hogy október 30-án írja alá Kormánymegbízott úr, 
Polgármester úrral a megállapodást, ennek küldték el az előterjesztésben meglévő változatát a 
Kormányhivatalba. A mai napon érkezett meg a Kormányhivatal pontosító kérése. Ezek olyan 
pontosítások, amelyek technikai jellegűek, ezért azt javasolja, hogy módosító javaslatként ne 
jelenjenek meg most az előterjesztés kapcsán, hiszen úgy szól a határozattervezet, hogy a 
kisebb mértékű pontosításokat a tárgyalások folyamán Polgármester úr a Képviselő-testület 
felhatalmazása alapján tehesse meg. Nem kíván a Kormányhivatal olyan részletes 
szabályozást adni a megállapodásban a munkáltatói kölcsönök és illetményelőlegek kapcsán, 
mint ahogy azt megírták, valószínűleg beleegyeznek ebbe az egyszerűsítésbe. Azt kéri a 
Kormányhivatal, hogy azokat a rendelkezéseket, amelyek a Polgármesteri Hivatalra nem 
vonatkoznak, mert nem adunk át bizonyos eszközöket, vagy bizonyos típusú szerződéses 
rendelkezéseket nem kell ránk meghatározni, azokat is hagyjuk benne a szerződésben, csak 
jegyezzük meg, hogy ezeket nem kell alkalmazniuk. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatokra. 

434/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a járási hivatal kialakításához szükséges ingatlanok használati jogának ingyenes 
átadásáról 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a járási 
hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a Magyar Állam 
ingyenes használatába adja teljes egészében a Budapest X., Endre utca l O. szám alatti, 38980 
hrsz.-ú, kivett gazdasági épület, udvar besorolású, 575 m2 alapterületű ingatlant, valamint 
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osztottan a Budapest X., Havas Ignác utca l. (Martinovics tér, Kápolna utca 16.) szám alatti 
41460/9 hrsz.-ú, kivett áruház besorolású 566m2 alapterületű ingatlanból 327m2 alapterületű 
ingatlant. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester! a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. október 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

435/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás megkötéséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Kormányhivatalaközött a 
"fővárosi kerületi hivatal kialakítása" tárgyban kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. (A megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester! a megállapodásnak az átadás-átvételi 
eljárás során vagy jogszabályváltozás miatt szükségessé váló pontosítására, valamint a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. október 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Kéri, szavazzanak arra, hogy a meghívóban 
hátralévő napirendi pontok tárgyalását zárt ülésen kívánják-e tárgyalni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az Ötv. 12. §(4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendel el a 34-37., valamint 
a 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 38-43. napirendi pontok tárgyalására. 

34. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Liget u. 26. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 34. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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35. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Nyerő u. 9. szám alatti ingatlan bérlő részére történő 

elidegenítés e 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 35. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

36. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Szállás u. 15. fszt. 4. szám alatti lakás bérleti jog megváltása 

fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 36. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

37. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlan kezelésbe adása (BÁRKA), 

és helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 37. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

38. napirendi pont: 
A Mikropakk Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 38. napirendi pontot. 
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ZÁRT ÜLÉS 

39. napirendi pont: 
Matonák Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 39. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

40. napirendi pont: 
A Strabag MML Kft.- közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 40. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

41. napirendi pont: 
Kulhavi Anikó közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 41. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

42. napirendi pont: 
A Két Kőszikla Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 42. napirendi pontot. 
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ZÁRT ÜLÉS 

43. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 43. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. 
A szünetben Gál Judit képviselő asszony jelezte, hogy nem szólt az Aradi Vértanúk 
tiszteletére rendezett megemlékezésről, amelyet az Újköztemetőben október 5-én 15 órakor 
tartottak. Ezen a megemlékezésen három iskola is képviseltette magát. Bízik abban, hogy 
október 23-án kedden délután 16 órakor is sokan lesznek a városközpontban, illetve november 
4-én vasárnap 15 órakor a kisfogháznáL A képviselő-testület következő, munkaterv szerinti 
ülése 2012. november 15-én (csütörtökön) 9 órakor lesz, a közmeghallgatásra pedig 2012. 
november 22-én 17 órai kezdettel kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ l. számú tanácstermében. A képviselő-testület ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 14.18 óra. 

K.m.f. 



A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ határozatok mellékletei 

../ írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

../ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2012. október 18-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

. . !/t 
l y./t 4-z_, 
' . ' ...... ~(JI-········································ 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

(\ 
_\ :' \ 
····~~···························· 

6.1 Gál Judit 
c 

.......... (j~ .. r.~ ............................... . 
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8./ Mácsik András 

9./ Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 
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14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 
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l 7./ Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 



Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 
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Dr. Éder Gábor 
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Dr. Korpai Anita 

Dr. Maródi Gabriella 
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Mozsár Ágnes 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csernák Margit 

Sövegjártó Ferenc 

Szabó Antal 
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Vámos Imre 
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A képviselő-testületbizottságainem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 
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Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 
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Tubák István 
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Vermes Zoltán 
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Benkóné Turcsányi Ildikó 

Büki Péter 



Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Györffy László 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Karvalics József 

Kovács Györgyi 
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Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 

Szökröny Tamás 

Bakondyné Eperjesi Erika 
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8. /2012. 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 

v l. ' t ('L (' l IV/ (, / ~- . x}) ' \ __ , '\ 
Név: ..... .1 .. .l.~u.~k ...... :-: .~ .... s!{. ~1 ............................................................................ . 

0) , ~ 'L ~~~). 
Lakcím: o o o o o o o o o o L" Pf o o o o o o o o o o • 1~. o o o o o .-:>. c/~rs:. o o J o o o -~ :. o o o o -,.2>. o o o~ .\:'·.C.!. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

···································································································································· 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 
;t A /' ;7 j · '1 , • 
/ll' l ··J--· ri -·c>{{ /A' 2./C 'j·, :o / ••••••••• /" ( ••••••••••• ~._vc • .-.v!; •• ~ •••••••••• •{;•(.(_,(

1
. ·«~·'--~·G-1 • ..................................... • .. • .. •. • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

··············································································································:;··l····r/······ j,,/ /)/l 

········· ?;:f.J~t ..... 7·, ·· olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



9. l 2012. 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 

, f{i1S~/J,- qc_~c<, 
Nev: ........................................................................................................................... . 

, ,/i/i f Lakc1m: ............. : ..... . 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 
,.~·- \ l \ 

................. ~· .......... ~·W P.-: .~.Gt.~ .. . ~&-.?. , ......................................................... . 

olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Marksteinoé Molnár Julianna bizottsági elnök összegzi az észrevételeket: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a kerület közigazgatási 
területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló rendelettervezet második 
változatához az alábbi kiegészítések kerüljenek beépítésre: 

l. Az egészségügyi dolgozók kedvezményes pakolási lehetősége. 
2. A lakossági várakozási hozzájárulás második gépjárműnél matrica vásárlásával 

valósuljon meg, képletes díj ellenében. 
3. Az iskolák környezetében 8.30 órakor kezdődjön a fizetési zóna. 
4. A díjfizetési övezetek kerüljenek pontosan meghatározása térkép alapján. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás 
rendjének szabályozásáról szóló rendelettervezet első változatát a bizottsági észrevételek 
figyelembevételével támogatja. 



9. napirendi pont: 
A Képviselő-testület által 2007 januárjától2012 szeptemberéig hozott határozatok 

felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további 
intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 

tájékozató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Révész Máriusz összegzi a vitában elhangzottakat: A bizottság módosító javaslata, hogy az 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozati javaslat szövegéből kerüljön törlésre a 12. 
sorszámú 1811/2008. (XII. 4.) KÖKT határozat. 

(725/1. módosító javaslat) 

E döntés alapján a 41191111. helyrajzi számú, természetben a Budapest X. kerület, Kada 
utcában található kivett beépítetlen terület művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlan ne 
kerüljön a 2013. évi elidegenítési tervbe. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal támogatja "A 
Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott határozatok 
felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékozató" tárgyú 725. számú 
előterjesztést a 725/l. módosító javaslat figyelembevételével. 



10. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 

jelentő szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Az előterjesztő módosító javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
szövege az alábbiak szerint módosuljon: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott szerződések 
felülvizsgálatát, illetve felmondását készítse elő, és arról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület 2012. [októberi] novemberi ülésére." 

(657 /1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "A 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő 
szerződések felülvizsgálatáról" szóló 657. számú előterjesztést a 657/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 

Révész Máriusz összegzi a vitában elhangzottakat: A Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület novemberi ülésére készítendő előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat szövege az alábbiak figyelembevételével kerüljön 
megfogalmazásra: 

a) a KSC, a Törekvés Sportegyesület, a KDSE és a KISE sportegyesületek támogatása 
2013. május 31-ig folytatódjon, s azt követően a szerződések ismételten kerüljenek 
fe l ül vizsgálatra, 

(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
b) az a) pontban meghatározott szerződések új feltételekkel kerüljenek megkötésre, 

(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 

c) a Budapest Modellező Sportegyesülettel és Szabó Kuksi Sportegyesülettel kötött, 
határozatlan idejű ingyenes használatba adásról szóló szerződés, valamint az FTC-vel 
kötött határozatlan időre szóló együttműködési megállapodás kerüljön felmondásra. 

(7 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 

d) a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő 
Egyesülettel meglévő, határozatlan idejű közművelődési megállapodás alapján 2012. 
december 31-ig 4 M Ft támogatás kerüljön kifizetésre. 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "A Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések 
felülvizsgálatáról" szóló 657. számú előterjesztést az ülésen elfogadott észrevételek 
figyelembevételével támogatja. 



14. napirendi pont: 
A kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indítása, 
valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztása és a nevelési-oktatási intézmények 

munkaterve 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: Az előterjesztés a következő új határozattervezettel 
egészüljön ki: 

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

a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
szóló 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról 

l. A 201212013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
szóló 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat L melléklet 2. pontjában a "49,25" szövegrész 
helyébe az "50" szöveg, az L melléklet 13. pontjában a "36,5" szövegrész helyébe a "3 7" 
szöveg lép. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a 2012/2013-as tanév kezdetétől 
kell alkalmazni." 

(726/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 726/1. módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja "A 
kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indítása, 
valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztása és a nevelési-oktatási intézmények 
munkatervéről" szóló 726. számú előterjesztést a 72611. módosító javaslat 
figyelembevételével. 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Módosító javaslat 
a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indításáról, 
valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási intézmények 

munkatervéről szóló 726. számú előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (l) bekezdése 
alapján a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év 
indításáról, valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási 
intézmények munkatervéről szóló 726. számú előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

Az előterjesztés a következő új határozattervezettel egészül ki: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról szóló 
338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról 

l. A 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról szóló 
338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat l. melléklet 2. pontjában a "49,25" szövegrész helyébe az 
"50" szöveg, az l. melléklet 13. pontjában a "36,5" szövegrész helyébe a "37" szöveg lép. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a 2012/2013-as tanév kezdetétől 
kell alkalmazni." 

Budapest, 2012. október ll. 



INDOKOLÁS 

A Kőbányai Fekete István Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról a 336/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatban döntött a 
Képviselő-testület. Ennek értelmében 0,5 fő álláshelybővítést engedélyezett fejlesztőpedagógus 
feladatok ellátására. A 0,5 fő álláshely bővítés nem került átvezetésre a 338/2012. (VII. 5.) 
KÖKT határozaton. 

A fenntartói óratöbbletet és a különböző- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által 
kötelezően biztosítandó- kedvezményeket (igazgató, igazgatóhelyettes, KAT, szakszervezet) az 
intézmények nem túlóraként kapták meg, hanem álláshelyesítve. A túlórákból számított 
álláshelyek meghatározásakor egészszámra való kerekítést alkalmaztunk, aminek következtében 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola a 
többi intézményhez képest hátránybakerült (1. melléklet). 

A tantárgyfelosztás fenntartói jóváhagyása emellett csak akkor lehetséges, ha az iskola az 
engedélyezett álláshelyszámot nem lépi túl. 
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338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
(12 igen, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-as 
tanévben a pedagógus álláshelyek számát az általános iskolákban és a gimnáziumban a 
határozat l. melléklete szerint állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2012. szeptember l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a 338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozathoz 

-~ engedél yezett 
N intézmény pedagógus r/l 
1-; 
o álláshelyek száma r/l 

l. Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 24 

2. Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196-198.) 49,25 

3. Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 48,25 

4. 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Ált. Isk. (Székhely: Kápolna tér) 

48,75 

5. 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 

33,75 
Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út 118.) 

6. Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29.) 38,75 

7. Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 36 

8. Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 30 

Komplex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő 
9. speciális Szakisk. És Szakszolg. Közp. (Gém 84,29 

u. 5-7.) 

10. 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 55,75 
Nyelvű Ált. Isk. (Újhegyi sétány 1-3.) 

ll. Szent László Ált. Isk. (Szent László tér l.) 56,25 

12. 
Szent László Gimnázium (Kőrösi Cs. S. út 28- 75,75 
34.) 

13. Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 36,5 



22. napirendi pont: 
A Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi Bizottság részére új irodahelyiség biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Gerstenbrein György nem képviselő bizottsági tag módosító javaslata, hogy a 
határozattervezet 3. pon~ja az alábbiak szerint módosu\jon: 
.,A 2. pontbru1 meghatározott helyiségek [használatba adása térítésmentesen történik azzal, 
hogy a] használatn során felmerülő telefonköltséget és rezsi költséget a Pedagógusok 
Szakszervezete X. kerületi Bizottsága köteles megfizetni. 

(741/l. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 2 1gen, l cllenszavazattal, 3 tartózkodással a 741/l. módosító 
javaslatot nem támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a Pedagógusok Szakszervezete X. 
kerületi Bizottsága részére új irodahelyiség biztosításáról szóló 741. számú elöter:jesztést 
támogatja. 



24. napirendi pont: 
A kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök az előterjesztéshez kapcsolódóan kéri, hogy 
a határozattervezet mellékleteiben jelzett listák egészüljenek ki konkrét javaslattal a kivágott 
fák pótlásának helye és fajtájuk meghatározása tekintetében. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
j avaslato t. 

Marksteinné Molnár Julianna javasolja, hogy a határozattervezet 3. melléklete egy újabb 
sorral, az alábbiak szerint kerüljön kiegészítésre: 

l ~llomás u. 3. 
Osszesen: 

A határozattervezetben a "33" szövegrész helyébe a "35" szöveg lép. 
(715/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 715/1. 
módosító javaslatot támogatja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A 
kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlásáról" szóló 715. számú előterjesztést a 715/l. módosító 
javaslatok figyelembevételével támogatja. 



29. napirendi pont: 
A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása 

Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök módosító javaslata, hogy a 
határozattervezet 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete - összhangban a 
megváltozott munkaképességü személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
20 ll. évi CXCI. törvény 23. §-ával - felkéri a polgármestert, valamint az Önkonnányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy a 
jövőben [a megüresedett álláshelyek betmtése oly módon töt·tén_jen, hogy a megváltozott 
munkaképességű személyek arányának növelésével az Önkormányzatnak a 
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettsége csökkenjen.] az 
Önkonnányzat rehabilitációs hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettségének csökkentése 
érdekében érvényesítsék a megváltozott munkaképességü személyek alkalmazásával 
kapcsolatban az elönvben részesítés elvét." 

(723/1. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 4 tgen szavazattal, 2 tartózkodással a 723/1. módosító javaslatot 

támogatja. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, l tartózkodással a 72311. módosító javaslatot 

támogat,ja. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal "A megváltozott munkaképességű 
a 72311. módosító javaslat személyek alkalmazásáról" szóló előtetjesztést 

figyelembevételével támogatj a. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen 
személyek alkalmazásáról" 
figyelembevételével támogatja. 

egyhangú szavazattal .,A megváltozott munkaképességü 
szóló előtetjesztést a 723/1. módosító javaslat 



l 

l. melléklet aMI201 2. (>í. 1f.) KÖKT határozathoz 

LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS KÖLTSÉGE 

.~ 



l. melléklet a ... 12012. (. ... .) KÖKT határozathoz 

LÉTSZÁMLEÉPITÉS KÖLTSÉGE 

)._ 



' 

l. melléklet a Képviselő-testületi.(J/201 2 (l.ífhatározatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bóbita Óvoda 
OM azonosítója: 034417 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7/b 

PIRszáma: 
679637 

Adószáma: 
16909520-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909520" 

Hrsz. 
39068/2 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom u. 7/b) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2012. ( ....... ) határozatával2űl2. november l-jei hatállyal adta 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalrna.,:ó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.' 





Záradék 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. 
( ......... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. " ............ " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bóbita Óvoda 
OM azonosítója: 034417 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7/b 

PIRszáma: 
679637 

Adószáma: 
16909520-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909520 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
39068/2 

Napközi Otthonos Óvoda-1102 Budapest, Halom u. 7/b 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 202/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 



6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takaritás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
prograrnek 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
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a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelé; ~ '

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
f) tehetségpontként működhet, 
g) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

h) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
157 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
6 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7/b 

Hrsz. 
39068/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület ai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletDek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint , i! 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon haszn{:;':;a;ja 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. " ............ " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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3. me/lék/et a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 17.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tőrvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

PIRszáma: 
679671 

Adószáma: 
16909599-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909599" 

Hrsz. 
41160/6 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ....... /2012. ( ........ ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. 
( ........ ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. " .............. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodapók 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

PIRszáma: 
679671 

Adószáma: 
16909599-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909599 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
41160/6 

Napközi Otthonos Óvoda- 1104 Budapest, Mádi u. 127. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 211/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 8510 20 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását -célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
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b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
t) tehetségpontként működhet, 
g) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

h) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nincs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
108 fő 

11.4. Tagozat: 
nincs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 

Kőbányai Csodapók Óvoda 
Napsugár Bölcsődével 
közösen használt épület 

Címe Hrsz. 

1104 Budapest, Mádi u. 127. 41160/6 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület .1 yai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott ta1gyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) módosításo~al egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat 
Képviselő-testülete a ....... /2012. ( ........ ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. " .......... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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5. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 
38.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapitó okirat l. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
OM azonosítója: 034419 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

PIR száma: 
679923 

Adószáma: 
16926817-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16926817" 

Hrsz. 
38924/9 

2. Az alapitó okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) módosítások:kal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... ./2012. ( ........... )határozatával 2012. november l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körze'"é' ür· :u 
mellék1et. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának része ... · 



Záradék 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
....... /2012. ( ...... )határozatával 2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. " .................... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
OM azonosítója: 034419 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

PIRszáma: 
679923 

Adószáma: 
16926817-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16926817 

2. Az alapítás éve: 
1953 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
38924/9 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20711993. (II. 9.) 
határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 



6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 8510 20 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését ceélzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 
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b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólú 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nincs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fó 

11.4. Tagozat: 
nincs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rpn'

1""1etét 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. . 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leitár szerint nyi: , ·> · · 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek "''' .J . :~ a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon . l. 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb őt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... ./2012. ( ........... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. " ........... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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7. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 
OM azonosítója: 034420 

Székhelye: 
Címe 

PIRszáma: 
679659 

Adószáma: 
16909568-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909568" 

Hrsz. 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 409 97 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önko.:n;";' 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ......... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal Eu::h 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét 
melléklet. 

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

l 



Záradék 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Maglód i út 8.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... ./2012. 
( ...... ) határozatával 2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. " .............. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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8. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. § (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 
OM azonosítója: 034420 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

PIRszáma: 
679659 

Adószáma: 
16909568-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909568 

2. Az alapítás éve: 
1896 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
409 97 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 208/1993. (ll. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Nem megállapítható. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által ]LVÚilag.J ou 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan rnűködő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takaritás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnek 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét 890114 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
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e) tehetségpontként működhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Orsúgos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
112 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, Ma glódi út 8. 

Hrsz. 
40997 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
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---------------------------------- -----

c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, MagJódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ......... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. " ................... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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9. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) 
alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

PIRszáma: 
679725 

Adószáma: 
16909661-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909661" 

Hrsz. 
387315/50 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ...... /2012. ( ........ ) határozatával 2012. november l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... ./2012. ( ..... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. " ............ " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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10. melléklet a Képviselő-testület ... 12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLAL r 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. § (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

PIRszáma: 
679725 

Adószáma: 
16909661-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909661 

2. Az alapítás éve: 
1951 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38315/50 

Napközi Otthonos Óvoda- 1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1951-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 217/1993. (IL 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
7. A költségvetési szen' működési köre: 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés- 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

N em lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó program ok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
nincs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

Címe 
1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 

Hrsz. 
38315/50 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon hasznaliwija. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselo t;:o•L.' ~;Le 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

3 



14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ...... /2012. ( ........ ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. " .............. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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ll. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada 
utca 27-29.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 

Székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

PIRszáma: 
798912 

Adószáma: 
15798918-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15798918 

Hrsz. 
41671/l 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2012. ( ....... ) határozatával 2012. november l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012. ( ......... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október " ,, ..... . 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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12. melléklet a Képviselő-testület . ..12012. (. . .) határozatához 

MÓDOSÍT ÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 

Székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

PIRszáma: 
798912 

Adószáma: 
15798918-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15798918 

2. Az alapítás éve: 
2012 

Hrsz. 
41671/l 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, Kada u. 
27-29.) 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 241/2012. (V. 17.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete álta: já"váü<:~J.J'Dh 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai 
nevelés, ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyem1ekek óvodai nevelése, ellátása 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

890111 

890112 

890114 

890115 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig, legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek 
számára a nevelési év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttmüködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
e) körzetéből azoknak a tanulóknak a fogadása, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 



t) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

g) tehetségpontként működhet, 
h) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

i) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása a 
szakértői bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
94 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
4 csoport 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Gyermekek Háza Óvoda 

Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép'Yiselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése~ 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szól6 ~~. 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény sze 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi rv. törvény 

szerint. 



Záradék 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2012. ( ... ) 
határozatával2012. november l-jei hatállyal adja ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október " .... ". 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



13. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. .. ) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 
47.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 201 L évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Hrsz. 
38911/2 

PIRszáma: 
679682 

Adószáma: 
16909616-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909616" 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

L A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával 2012. november l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012. ( ......... )határozatával 2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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14. melléklet a Képviselő-testület . ..120 12 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(l) bekezdés 
b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

PIRszáma: 
679682 

Adószáma: 
16909616-2-4 2 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909616 

2. Az alapítás éve: 
Nem megállapítható. 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38911/2 

Napközi Otthonos Óvoda- 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 212/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 
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b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalko7ások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló ~i J 

meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
2. sz. Gondozási Központtal, 
az Orvosi Rendelővel, a 
Gyermekorvosi Rendelővel 
és a Gyöngyike Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Hrsz. 
3891112 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerülei 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkomL " 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint m 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. AL a 
rendelkezéséreálló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 1-jeihatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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15. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 
5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

PIRszáma: 
679693 

Adószáma: 
16909623-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909623" 

Hrsz. 
42526/371 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... ./2012. ( ...... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. · 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
........ /2012. ( ....... )határozatával 2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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16. melléklet a Képviselő-testület . ..120 12 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(l) bekezdés 
b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

PIRszáma: 
679693 

Adószáma: 
16909623-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909623 

2. Az alapítás éve: 
1933 

Hrsz. 
42526/371 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1106 Budapest, Szellőrózsa u. 9-ll. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 213/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés- 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890 lll 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
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legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év kezdö 
napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

Hrsz. 
42526/371 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Keri'k; ~( 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormánvzau ~· 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint • 1 

eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és kés71' a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabauoL" .,).,;:náli.atJ' 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október" .... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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17. melléklet a Képviselő-testület . ..120 12 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV~ törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

PIRszáma: 
679615 

Adószáma: 
16909506-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909506" 

Hrsz. 
38315/88 

2. Az alapító okirat Záradékának he{yébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( .... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képe::t:: ·· 



Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( .... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. § (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

PIRszáma: 
679615 

Adószáma: 
16909506-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909506 

2. Az alapítás éve: 
1959 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38315/88 

Napközi Otthonos Óvoda- 1101 Budapest, Ceglédi u. 5. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 206/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés- 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyennekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
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e) tehetségpontként rnűködhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az O 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
172 fő 

11.4. Tagozat: 
2 fejlesztő csoport (maximum 15 fő csoportonként) 

11.5. Csoportok száma: 
7 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Címe 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 

Hrsz. 
38315/88 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvis:;;;lc 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) rnegbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

:j 
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Záradék 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ölikormányzat Képviselő-testülete a ... ./2012. 
( .......... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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19. melléklet a Képviselő-testület ... 120 12 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-
6.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

PIRszáma: 
679660 

Adószáma: 
16909582-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909582" 

Hrsz. 
41369/2 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonmínyzat 
Képviselő-testülete a ...... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tc<Iia~r<'ZÓ 
melléklet. 

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

Záradék 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapiLó 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisdo·tt,:::;i 
..... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 



2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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20. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. § 
(l) bekezdés b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

PIRszáma: 
679660 

Adószáma: 
16909582-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909582 

2. Az alapítás éve: 
1972 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41369/2 

X. keriileti Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 209/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. keriileti Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 8510 20 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

890111 

890112 

890114 

890115 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
131 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
5 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

Hrsz. 
41369/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyiL ,iaL:;:, .. ol 

eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. 1 ; Ja a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon hasz'1á11-l'lti 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz:aL 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ...... /2012. ( ....... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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21. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Mászóka Óvoda (ll 05 Budapest, Ászok u. 1-3.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

PIRszáma: 
679604 

Adószáma: 
16909496-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909496 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909496" 

Hrsz. 
41446 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... ./2012. ( ....... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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22. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

PIRszáma: 
679604 

Adószáma: 
16909496-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909496 

2. Az alapítás éve: 
1974 

Hrsz. 
41446 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 202/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 8510 20 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 
890111 

890112 

890114 

890115 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatás; 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
160 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
6 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Címe 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

Hrsz. 
41446 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott t:lrgvi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek AL.: c 

rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon haszna1i1aLJ · ... 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat o:r .: 

legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
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a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény müködési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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23. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

PIRszáma: 
679648 

Adószáma: 
16909551-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909551" 

Hrsz. 
38920 

2. Az alapító okirat Záradékának helyéhe a következőszöveg lép: 

Záradék: 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
..... /2012. ( ........ ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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24. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(l) bekezdés 
b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

Székhelye: 
Címe 
ll Ol Budapest, Kőbányai út 30. 

PIRszáma: 
679648 

Adószáma: 
16909551-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909551 

2. Az alapítás éve: 
1980 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38920 

MÁV Északi Járműjavító Üzem Óvodája 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 232/1994.(III. 8.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takaritás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és ~90111 

programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és <:saládok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
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legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe 
fokban látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült, autista és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés súlyos rendellenességével küzdő integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
150 fó 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
5 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Címe 
ll O l Budapest, Kőbányai út 30. 

Hrsz. 
38 920 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváro;J X. ''".· · ·· 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormánj.:c. K 

megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint ny ü·.·~' , '· ~" J,Yl 

eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: , 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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25. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Rece-fice Óvoda (ll 05 Budapest, Vaspálya u. 8-
10.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Hrsz. 
41510/8 

PIRszáma: 
679857 

Adószáma: 
16909881-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909881" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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



------------------

Záradék 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012.( ........ ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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26. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(l) bekezdés 
b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

PIRszáma: 
679857 

Adószáma: 
16909881-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909881 

2. Az alapítás éve: 
1981 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nmcs. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41510/8 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1981-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 216/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

890111 

"890112 

890114 

890115 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
102 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
Csillagfürt Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Hrsz. 
41510/8 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkomlaHY~'-'-i 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához S7'lb,1 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat : 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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27. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 
alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
OM azonosítója: 034432 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

PIRszáma: 
679736 

Adószáma: 
16909678-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909678" 

Hrsz. 
41400/13 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

l 



Záradék 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. 
( ........ ) határozatával 2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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28. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
OM azonosítója: 034432 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

PIRszáma: 
679736 

Adószáma: 
16909678-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909678 

2. Az alapítás éve: 
1971 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

Hrsz. 
41400/13 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1971-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 218/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851 0 20 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 
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b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
hallássérült, autista, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 

g) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nincs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fó 

11.4. Tagozat: 
nincs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Zsivaj Óvoda Apró 
Csodák Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Ken:alvc 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormány z:ati 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyiiváni 
eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és kés 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szaba(ii.JH ~:; ... ::: . ... v.~ . 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

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

Budapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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29. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 17.) 
határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Komplex Óvoda, 
Szakszolgáltató Központ 
OM azonosítója: 038418 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

PIRszáma: 
679824 

Adószáma: 
16909836-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909836" 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Hrsz. 
38315/79 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
...... /2012. ( ...... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ...... ) 
határozatával201 2. november l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



30. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
(1107 Budapest, Gém u. 5-7.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 
OM azonosítója: 038418 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

PIRszáma: 
679824 

Adószáma: 
16909836-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909836 

2. Az alapítás éve: 
1959 

Hrsz. 
38315/79 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 198/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 



6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, sajátos nevelési 
igényű gyerekek óvodai nevelése és ellátása, általános iskolai nevelése-oktatása, szakiskolai 
nevelése-oktatása, szakszolgálati feladatok ellátása. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)- 852010 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

680002 

562912 
562913 
562917 
562920 

811000 
812000 
813000 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
évfolyam) 

851000 
85l012 

(1-4. 852011 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulóknappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-
1 O. évfolyam) 
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 

852012 

852021 

852022 

853132 

853134 
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Sajátos nevelési igényü tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Sajátos nevelési igényü tanulók szakképesítés rnegszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényü tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényü tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Sajátos nevelési igényü középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 

Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív 
ellátás, rnozgásterápia) 
Korai fejlesztés, gondozás 
Fejlesztő felkészítés 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító 
program ok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

853212 

853222 

855911 
855912 
855914 
855915 
855918 

856000 
856011 

856012 
856013 

890111 

890112 

890114 

890115 

931204 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) az alapfokú nevelést-oktatás biztosítása, 
e) a tanuló felkészítése az érdeklődésének, képességének és tehetségének 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalmi ba 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 

f) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, 
ismeretek átadása céljából, fokozott figyelem fordítása a veszélyeztetett gyerm 
foglalkozásra, 
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g) a szülők igénye alapján napközis, tanulószabai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

h) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanulókés pedagógusok minden nap 
igénybe vehetik, 

i) amindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
j) tehetségpontként működhet, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés biztosítása, 
m) a sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak) 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása, ennek keretében tanulók felkészítése 
az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, 

n) a gyermekek részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószabai ellátást nyújtása, 
o) mozgásfejlesztő pedagógia, mozgásterápia alkalmazása gyógytestnevelés ellátása értelmi 

fogyatékos, fordított integrációs és mozgássérült tanköteles korúak fejlesztése, 
p) készségfejlesztő speci ál is szakiskolai előkészítő és szakiskolai tagozat biztosítása a 

középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek 23 éves korig, 
q) belső logopédiai ellátás biztosítása az intézményi fogyatékos gyermekek számára, 
r) logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben, 
s) autista csoport működtetése, 
t) képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő és fejlesztő iskolai oktatásban való részvételének 

biztosítása a tankötelezettség végéig a súlyosan halmozottan sérült tanulók számára, 
u) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
v) fordított integráció működtetése, 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény; óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató 
központ 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
170 fó 

11.4. Tagozat: 
logopédia 

11.5. Csoportok száma: 
a) óvodai csoportok 
b) 12 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

Hrsz. 
38315/79 
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Szakszolgáltató Központ 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) rnunkaviszony a rnunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) rnegbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) rnódosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
...... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. novernber l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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31. me !lék! et a Képviselő-testület . ..120 12 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György 
Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (1102 Budapest, Szent 
László tér 34.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§. 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki:" 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosítója: 039706 

Rövidített neve: 
Kroó György AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

Hrsz. 
39127 

PIRszáma: 
679835 

Adószáma: 
16909843-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909843-00000000 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Címe 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

ll 08 Budapest, Harmat u. l 96-
198. 

Hrsz. 
38900/10 

42309/18 



Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola telephelyén 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola 

Kőbányai Széchenyi István Magyar
Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 41191110 

1101 Budapest, Üllői út 118. 38315/43 

ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 41454 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 41671/l 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 39210/10 

1108 Budapest Újhegy sétány 1-3. 42309/111 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/7" 

3. Az alapító okirat 12. pontja helyéhe az alábbi szöveg lép: 

"12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Hrsz. 
39127 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához 
szabadon használhatja." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyéhe a következőszöveg lép: 

"Záradék 
l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskela , l ' 
Budapest, Szent László tér 34.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala~ 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a . . ··. ' 
határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét 



Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 
Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratának rnódosító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /20 12. ( ...... ) határozatával 2012. 
novernber l-jei hatállyal adta ki. 

2. A rnódosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. "október" .... " 

Dr. Szabó Krisztián. 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



32. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (1102 Budapest, Szent László tér 34.) 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja 
alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosítója: 039706 

Rövidített neve: 
Kroó György AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

PIRszáma: 
679835 

Adószáma: 
16909843-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909843-00000000 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola telephelyén 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 

Címe 

Hrsz. 
39127 

ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

ll 08 Budapest, Harmat u.l96-198. 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 

1101 Budapest, Üllői út 118. 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
38900/10 

42309118 

41191/10 

3831 "flt'] 

4 i 

41671/l 



Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola 

Kőbányai Széchenyi István Magyar
Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola 

2. Az alapítás éve: 
nem megállapítható 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 39210/10 

1108 Budapest Újhegy sétány 1-3. 423091111 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/7 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 19711993. (ll. 9.) határozata, 
Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. (XII. 16.) 
határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. keruleti Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító sz"Crvének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján alapfokú 
művészetoktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú művészetoktatás - 852020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 



Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 
bábművészeti ágban 

Építményűzemeltetés 
Takarítás 
Zőldterület -kezelés 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

852000 
852031 
852032 

811000 
812000 
813000 

680002 

a) a zeneművészeti és képzőművészeti ágban alapfokú művészeti oktatás ellátása, 
b) tehetségpontként működhet. 

A 12 évfolyam keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
történik: 

A zeneművészeti ág területein folytatott képzés során: 
a) a zeneművészeti ágon, a klasszikus zene területén működik a 
b) fafúvós tanszak, tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott; 
c) rézfúvós tanszak, tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, kürt, tuba; 
d) az akkordikus tanszak, tantárgyai: harmonika, hárfa, gitár, ütő; 
e) a billentyűs tanszak, tantárgyai: zongora, csembaló; 
f) a vonós tanszak, tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; 
g) a vokális tanszak, tantárgya: magánének; 
h) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: szolfézs (kötelező), szolfézs, zeneismeret, zenetörténet

zeneirodalom, zeneelmélet 
i) a kamarazene tanszak, tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus (egyéb egyűttesek). 
j) A népzene területén működik a vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, 

népi bőgő/cselló; 
k) a fúvós tanszak, tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató; 
l) a pengetős tanszak, tantárgyai: citera, tamburák, koboz; 
m) az akkordikus tanszak, tantárgya: népi harmonika; 
n) a kamarazene tanszak, tantárgyai: népi kamarazene, népi zenekar; 
o) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, (szolfézs). 

A képző- és iparművészeti ág területein folytatott képzés során: 

a) a képzőművészeti főtárgyak keretében a vizuális alapozó gyakorlatok tanítása, 
b) a grafika és festészet alapjainak tanítása, 
c) a grafika és festészet tanszak főtárgyai keretében a grafika és festés7~"f nJ 

végzése, 
d) a szobrászat és kerámia tanszak főtárgyai keretében a szobra~a"- ~,; 

műhelygyakorlat végzése, 
e) a kötelező tantárgy keretében folyó képzés során vizuális alkotó gyakorlat ;:,J_tyt:atásk, 

f) a választható tárgy keretében a művészettörténet oktatása, 
g) az alapfokú évfolyamok elvégzésével a tanulók felkészítése továbbképző tanfolyamokra, 

illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre, 



h) felkészíti a tanulókat a művészeti alapvizsga letételére, amellyel a tanulók alkalmassá válnak 
arra, hogy a továbbképző osztályban folytassák tanulmányaikat. 

ll. Az intézmény típusa: 
alapfokú művészetoktatási intézmény 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 

1000 fő (a telephelyeken oktatottakkal együtt) 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Évfolyamok száma: 

12 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Hrsz. 
39127 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) nmnkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ...... ) határozatával 2012. 
november l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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33. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 17.) 
határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
(1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
OM azonosítója: 101794 

Rövid neve: 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 

Székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Hrsz. 
41089/6 

Telephelye: 

Megnevezése 
Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 

PIRszáma: 
679891 

Adószáma: 
16918308-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16918308" 

Címe 
ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

Hrsz. 
41454 

l. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ........ ) határozatával 2012. 
november l-jei hatállyal adta ki. 

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



Záradék 

l. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselö-testülete a ... .. 120 12. ( ...... ) határozatával 2012. november l-jei hatállyal 
adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhetö, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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34. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja, valarnint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja 
alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
OM azonosítója: 101794 

Rövid neve: 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 

Székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Telep helye: 

Címe 

Hrsz. 
41089/6 

Megnevezése 
Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

PIRszáma: 
679891 

Adószáma: 
16918308-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16918308 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó 
1102 Budapest, Halom u. 33. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 

Hrsz. 
41454 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 21911993. (II. 9.) határozata, 
átszervezésre a 23/2003. (L 23.) határozata alapján került sor. 
5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 



X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, pedagógiai 
szakszolgálat. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Oktatást kiegészítő tevékenység- 856000 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Szakmai továbbképzések 
M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

Oktatást kiegészítő tevékenységekek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562917 
562920 

680002 
811000 
812000 
813000 

855935 
855937 

856000 
85601 
856() L 
ssr;rvr 
85 A\ 
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a) az intézmény feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási 
rendellenességgel (továbbiakban BTM) küzdő gyermekek problémáinak feltárása, 
szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és a szülő bevonásával, az 
intézmény és a család kapcsolattartásának segítésével, 

b) a BTM - es gyermekek részletes szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai és /vagy 
kollégiumi fejlesztésének ellenőrzése, segítő kontroll biztosítása esetmegbeszélés, 
konzultáció formájában, 

c) diagnosztikus és fejlesztő ellátást biztosít a gyermekek és családok számára az érzelmi 
és/vagy fejlődést, tanulást hátráltató rendellenességek feltárásához, kezeléséhez, 

d) elvégzi a kiskorúak vizsgálatát, s az eredménytől függően pedagógiai és pszichológiai 
tanácsadással, terápiával, logopédiai szolgáltatással segíti a személyiségzavar 
megszüntetését, kiskorúak nevelését, személyiségük harmonikus fejlödését, 

e) szakvéleményt ad a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségérőL 
t) feladata iskola-óvodapszichológiai szeigáitatás nyújtása a kerület nevelési-oktatási 

intézményeiben, 
g) segíti és utazó gyógypedagógus biztosításával, ellátja a sajátos nevelési igényű (SNI a, 

SNI b) gyermekek óvodai, iskolai fejlesztését a szakértői bizottságok által megküldött 
szakvélemények alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) alpontja, valamint a Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

h) kerületi értékelési-mérési tervben foglaltak megvalósítása, 
i) szaktanácsadás biztosítása óvodai és általános iskolai területen, 
j) pedagógiai tájékoztatás szervezése, 
k) pedagógiai szeigáitatás szervezése, 
l) pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, 
m) tanulmányi versenyek, tanév végi kerületi jutalmazás szervezése, 
n) tanulók, szülők tájékoztatásának szervezése, kiadványok készítése. 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény: pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
utazó óvodapszichológusi, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás 
biztosítása 

ll. 2. Tagintézménye: 
Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
nm cs 
ll. 4. Tagozat: 
nm cs 

11. 5. Csoportok száma: 
mncs 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Nevelési 

Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 7 6-78. 

Hrsz. 
41089/6 
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Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ a 
Kőbányai Családsegítő 

Szolgálattal közösen használt 
épület 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ........ ) határozatával 2012. 
november l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 
KÖZCÉLÚKAMERARENDSZER 

LÉTESÍTÉSÉRE NÉZVE 

arroly létrejött egyrészről az 

0RS VEZÉR TÉR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
.,JDONKÖZÖSSÉG, amely a 

i .'"'tkezőkbő~ áll: 

A . \-'-'.e..-tl eJ.L.Le_ t c._ 4~ .. (; l:l-P4.Z.. • rf.ll} t-c..Q\,L r ~'-q~~-o -
~ t.L .. -o::z._ 

KOOPERATIONSVEREINBARUNG ÜBER 
DIE ERRICHTUNG EINES 

ÖFFENTLICHEN KAMERASYSTEMS 

abgeschlossen zwischen einerseits der 

MITEIGENTÜMERGEMEINSCHAFT EINKAUFS
ZENTRUM ÖRS VEZER TERE 
bestehend aus 

Kommanditgesellschaft EKZ Budapest 1 1. 
Beteiligung Magyarország Fióktelep, 2/3 
részben 

Kommanditgesellschaft EKZ Budapest 1 
Beteiligung Zweigniederlassung Ungarn 
zu 2/3 

Székhely: 11 06 Budapest, 
Örs vezér tere 25/a 
Adószám: 20 704 737 -Z-42 
Cg.: 01-17-000109 
képviseletében: Henning Eggers fióktelep
vezető úr 

2. Vezér Center Kft. 
1/3 részben 

Székhely: 1106 Budapest, 
Örs vezér tere 25/a 
Adószám: 12370465-2-42 
Cg.: 01-09-670878 
képviseletében Henning Eggers és Dr. 
Thomas Finne ügyvezető urak 

(a továbbiakban: "Beruházó") 

valamint másrészről a 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
adószám: 15735739-2-42 
képviseletében Kovács Róbert polgármester úr 

(a továbbiakban: "Önkormányzat") 

(a Beruházó és az Önkormányzat a továbbiakban 
együtt "Felek") között alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 

Preambulum 

Sitz: 11 06 Budapest, 
örs vezér tere 25/a 
Steuernummer: 20704 737-2-42 
HR-Nr.: 01-17-000109 
vertreten durch den Niederlassungsleiter: 
Herrn Henning Eggers 

2. Vezér Center Kft. 
zu 1/3 

Sitz: 11 06 Budapest, 
Örs vezér tere 25/a 
Steuernummer: 12370465-Z-42 
HR-Nr.: 01-09-670878 
vertreten durch die Geschaftsführer Herrn 
Henning Eggers und Herrn Dr. Thomas Fin
ne 

(nachstehend ",nvestor'' genannt) 

sowie anderseits der 

SELBSTVERWALTUNG HAUPTSTADT 
BUDAPEST X. BEZIRK KŐBÁNYA 
Sitz: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Steuernummer: 15735739-2-42 
vertreten durch Herrn Sürgermeister Róbert 
Kovács 

(nachstehend "Selbstverwaltung" genannt) 

(lnvestor und Selbstverwaltung nachfolgend 
gemeinsam "Parteien" genannt) am nachstehend 
genannten Tag und Ort zu den folgenden 
Bedingungen: 

Praarnbel 

0.1 A Beruházó tulajdonosa a Budapest X. 0.1 
kerületében 3 9210/152 hrsz. alatti 
ingatlanon található budapesti Árkád Örs 
vezér tere l bevásárló- és szolgáltató-

Der lnvestor ist Eigentümer des auf dem 
Grundstück mit der Flurstück-Nr. 39210/152 
im X. Bezirk von Budapest belegenen Ein
kaufs- und Dienstleistungszentrums Árkád 
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központnak (a továbbiakban "ÖVT l") és 
jelenleg az ÖVT l átalakítását, valamint az 
ÖVT l és a Gyakorló köz között a Budapest 
X. kerületében 39210/153 hrsz. alatt felvett 
ingatlanon az Árkád Örs vezér tere ll 
bevásárló- és szolgáltató-központ (a 
tov;3bbiakban "ÖVT ll") létesítését végzi (az 
ÖVT l átalakítása és az ÖVT ll létesítése a 
továbbiakban együtt "Beruházás"). 

0.2 Az Önkormányzat a helyi közbiztonság 
javítása érdekében bővíteni kívánja a 
kerületben már működő térfigyelő karnera
hálózatot és be kívánja vonni a megfigyelt 
területbe a Beruházás környezetét is. A 
Beruházó ezen elképzelést támogatja és 
kész részt vállalni aflnak költségeiből, 
valamint a Beruházással kapcsolatos 
műszaki és egyéb intézkedésekkel is 
elősegíteni annak megvalósulását Jelen 
megállapodás célja a Felek ezzel 
összefüggő együttműködésének 
szabályozása. 

2 

Örs vezér tere in Budapest (nachfolgend 
"ÖVT l" genannt) und ist im Begriff, eine 
Umstrukturierung des ÖVT l durchzuführen 
sowie zwischen dem ÖVT l und der Gyakorló 
köz auf dem Grundstück mit der Flurstück-Nr. 
39210/153 im X. Bezirk von Budapest ein 
Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Árkád 
örs vezér tere ll (nachfolgend "ÖVT ll" 
genannt) zu errichten (Umstrukturierung des 
ÖVT l und Errichtung des ÖVT ll nach
folgend gemeinsam "lnvestition" genannt). 

0.2 Die Selbstverwaltung hat im Interesse der 
Verbesserung der örtlichen öffentlichen 
Sicherheit vor, das im Bezirk bereits in 
Betrieb stehende Raumüberwachungs
kamera-Netzwerk zu erweitern und auch die 
Umgebung der lnvestition in die überwachte 
Flache einzubeziehen. Der lnvestor 
unterstützt dieses Varhaben und ist bereit, 
sich an deren Kosten zu beteiligen, bzw. 
dessen Realisierung auch durch technische 
und sonstige Ma~nahmen zu fördern. Das 
Ziel dieser Vereinbarung ist die Regelung der 
diesbezüglichen Kooperation der Parteien. 

0.3 Ennek előrebocsátásával a Felek ezennel a 0.3 Dies vorausgeschickt vereinbaren die 
következőkben állapodnak meg: Parteien hiermit Folgendes: 

1. 
A Beruházó vállalja, hogy egyszeri bruttó 
[3.777.611] Ft (azaz [hárommillió
hétszázhetvenhétezer-hatszáztizenegy] Forint) 
átalányösszegű pénzbeli közérdekű támogatást 
nyújt az Önkormányzat részére a helyi 
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések 
végrehajtása céljából (a továbbiakban 
"Támogatás"). A Beruházó a Támogatást jelen 
megállapodás kölcsönös aláírását és az 
Önkormányzat fizetési felhívásának kézhezvételét 
követő 30 {harminc) naptári napon belül köteles 
megfizetni az Önkormányzatnak az OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11784009-15510000 szám ú 
bankszámlájára történő átutalás útján. A fizetési 
határidő megtartottnak minősül, ha a Beruházó 
bankszámláját a Támogatás összegével az 
Önkormányzat fent említett bankszámlája javára 
határidőn belül megterhelik. 

2. 
Az Önkormányzat a Támogatást elfogadja és 
vállalja, hogy a Támogatásnak a fent említett 
bankszámláján történő jóváírását követő 15 
(tizenöt) naptári napon belül az esetlegesen 
alkalmazandó jogszabályi követelményeknek 
megfelelő írásbeli igazolást bocsát arról a 
Beruházó rendelkezésére. Az Önkormányzat 
korlátlanul felel azon közvetlen és/vagy közvetett 
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1. 
Der lnvestor verpflichtet sich, eine gemeinnützige 
Geldförderung i. H. v. pauschal brutto HUF 
[3.777.611,-] (in Warten drei Millionen sieben
hundertsiebenundsiebzigtausend-sechshundertelf 
Forint) zur Durchführung von Ma~nahmen zwecks 
Verbesserung der örtlichen öffentlichen Sicherheit 
an die Selbstverwaltung zu leisten (nachfolgend 
"Förderung" genannt). Der lnvestor hat die 
Förderung innerhalb von 30 {dreigig) Kalender
tagen nach gegenseitiger Unterzeichnung dieser 
Vereinbarung und Erhalt einer Zahlungsauffor
derung der Selbstverwaltung durch Überweisung 
auf das Bankkonto Nr. 11784009-15510000 der 
Selbstverwaltung bei der OTP Bank NyRt. zu 
bezahlen. Die Zahlungsfrist gilt als gewahrt, wenn 
das Bankkonto des Investars fristgerecht mit dem 
Betrag der Förderung zu Gunsten des 
vorgenannten Bankkantos der Selbstverwaltung 
belastet wird. 

2. 
Die Selbstverwaltung nimmt die Förderung an und 
verpflichtet sich, dem lnvestor innerhalb von 15 
(fünfzehn) Kalendertagen nach Gutschrift der 
Förderung auf ihrem vorgenannten Bankkonto 
eine den etwa anwendbaren gesetzlichen 
Anforderungen entsprechende schriftliche 
Bescheinigung über diese zur Verfügung zu 
stellen. Die Selbstverwaltung haftet unbeschrankt 



---- ---- -------------------------

károkért, ideértve az adózási előnyök elvesztését 
is, amelyek a Beruházót ezen kötelezettségnek az 
Önkormányzat általi megsértése miatt érik. 

3. 
Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a 
Támogatást kizárólag a jelen megállapodáshoz 1. 
mellékletként csatolt dokumentációban 
közelebbről meghatározott térfigyelő biztonsági 
karnerarendszer (a továbbiakban "Kamera
rendszer"} kiépítésére és/vagy működtetésére 
használja fel. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 
Karnerarendszert legkésőbb a Támogatásnak a 
Beruházó általi megfizetését és a Beruházás 
használatbavételi engedélye iránti kérelem 
benyújtását követő 60 (hatvan) naptári napon 
belül saját költségére kiépítteti és üzembe 
he~yezteti, valamint legalább jelen megállapodás 
kölcsönös aláírásától számított 5 (öt} évig 
ugyancsak saját költségére gondoskodik a 
Karnerarendszer szakszerű üzemeltetéséről és 
fenntartásáról. A Karnerarendszer kiéprtésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi előírások 
és hatósági kötelezések betartása kizárólag az 
Önkormányzat feladata. 

4. 
A Beruházó köteles az Önkormányzat, illetve az 
Önkormányzat által megbízott szakvállalkozás 
részére lehetövé tenni a Karnerarendszer 
kiépítését, valamint a Karnerarendszer későbbi 
üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges 
munkálatok elvégzését, amennyiben azok a 
Beruházás megvalósítását, illetve a Beruházás 
későbbi működését nem akadályozzák. A 
Beruházás telkén és/vagy a Beruházás során 
megvalósuló épületben történő bármiféle 
munkavégzésre azonban kizárólag, a Beruházóval 
történő előzetes egyeztetést követően a Beruházó 
vagy az ECE Projektmanagement Budapest Kft., 
mint a Beruházás kezelője általi jóváhagyás 
birtokában kerülhet sor. 

5. 
A Beruházó vállalja, hogy a Karnerarendszer 
kiépítéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához 
szükséges terjedelemben a Karnerarendszer 
fenntartásának 3. pont szerinti időtartamára 
lehetövé teszi az Önkormányzat, illetve az 
Önkormányzat által ezzel megbízott 
szakvállalkozás részére a Karnerarendszerhez 
történő hozzáférést az épület mindenkor meglévő 
be- és kijáratainak, ill. átjáróinak használatával a 
szokásos nyitvatartási időkben. 
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für direkte und/oder indirekte Schaden, ein
schlieBlich auch des Verlusts von steuerlichen 
Vorteilen, welche dem lnvestor durch die 
Verletzung der vorstehenden Verpflichtung durch 
die Selbstverwaltung entstehen. 

3. 
Die Selbstverwaltung verpflichtet sich ferner, die 
Förderung ausschlieBiich für den Ausbau 
und/oder Betrieb des in der dieser Vereinbarung 
als Aniage 1 beigefügten Dokumentation naher 
beschriebenen Raumüberwachungskamera
systems (nachfolgend "Kamerasystem" genannt) 
zu verwenden. Die Selbstverwaltung verpflichtet 
sich, das Karnerasystem spatestens innerhalb von 
60 (sechzig} Kalendertagen nach (i) Bezahlung 
der Förderung durch den lnvestor und (ii) 
Einreichung eines Nutzungsgenehmigung.santrags 
für die lnvestition auf eigene Kosten ausbauen 
und in Betrieb setzen zu lassen sowie für 
mindestens 5 (fünf) Jahre nach gegenseitiger 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung ebenfalls auf 
eigene Kosten für die fachgerechte Betreibung 
und Aufrechterhaltung des Kamerasystems zu 
sorgen. Die Einhaltung von gesetzlichen 
Varschriften und behördlichen Auftagen im 
Zusammenhang mit dem Ausbau und dem Betrieb 
des Kamerasystems obliegt ausschliei:Siich der 
Selbstverwaltung. 

4. 
Der lnvestor ist verpflichtet, der Selbstverwaltung, 
bzw. einem von der Selbstverwaltung beauf
tragten Fachunternehmen den Ausbau des 
Kamerasystems sowie die Durchführung der 
Abreiten, die für den spateren Betrieb und die 
Aufrechterhaltung des Kamerasystems 
ertorderlich sind, zu ermöglichen, sofern diese die 
Durchführung der lnvestition, bzw. den spateren 
Betrieb der lnvestition nicht hindern. Jegliche 
Arbeiten auf dem Grundstück der lnvestition 
und/oder an dem im Zuge der lnvestition zu 
errichtenden Gebaude dürfen jedoch 
ausschlieBiich nach vorheriger Abstimmung mit 
dem lnvestor, in Besitz einer schriftlichen Freigabe 
des Investars oder der ECE Projektmanagement 
Budapest Kft. als Verwalter der lnvestition 
vorgenommen werden. 

5. 
Der lnvestor verpflichtet sich, in einem für den 
Ausbau, den Betrieb und die Aufrechterhaltung 
des Kamerasystems ertorderlichen Umfang 
wahrend der Dauer des Bestehens des 
Kamerasystems gemaB Ziffer 3. den Zugang zum 
Karnerasystem durch lnanspruchnahme der 
jeweils vorhandenen Ein- und Ausgange des 
Gebaudes wahrend der üblichen Öffnungszeiten 
für die Selbstverwaltung, bzw. für das von der 
Selbstverwaltung hiermit beauftragte 



6. 
A Beruházó vállalja továbbá, hogy a 
Kamerarer>dszer működéséhez szükséges és az 
1. melléklet szerint a Beruházás során 
megvalósuló épületen belül létesítendő 
elektromos betáplálást az 1. mellékletként csatolt 
dokumentációban megjelölt csatlakozási pontig 

Köit::;égén olyan kellő időben kiépíti, hogy az 
Önkormányzat a Karnerarendszerre vonatkozó, a 
3. pont szerintí kiépítési határidőt tartani tudja. A 
Beruházó a Karnerarendszer fent említett 
csatlakozási pontról ellátott részének 
működéséhez szükséges elektromosságot 
ingyenesen bocsátja az Önkormányzat 
rendelkezésére. 

7. 
Jelen megállapodás magyarul és németül került 
írásba foglalásra. Vitás kérdések és eltérések 
esetén a magyar változat irányadó. 

Felek jelen okiratot átolvasást és közös 
értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Hamburg, ................. . 

KOMMANDITGESELLSCHAFT EKZ BUDAPEST 
1 BETEILIGUNG MAGYARORSZÁG 

FIÓKTELEP l ZWEIGNIEDERLASSUNG 
UNGARN 

képviseletében l vertreten durch: 
Henning Eggers 

fióktelep-vezető l Niederlassungsleiter 

Budapest, ................. . 
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Fachunternehmen zu ermöglichen. 

6. 
Der lnvestor verpflichtet sich ferner, die für den 
Betrieb des Kamerasystems erforderliche und 
gemaB Aniage 1 innerhalb des im Zuge der 
lnvestition entstehenden Gebaudes befindliche 
elektrische Einspeisung bis zu dem Übergabe
punkt, der in der, als Aniage 1 beigefügten 
Dokumentation gekennzeichnet ist, so rechtzeitig 
auszubauen, dass die Selbstverwaltung die 
Ausbaufrist für das Karnerasystem gemar.. Ziffer 3. 
halten kann. Der lnvestor stellt der 
Selbstverwaltung die für den Betrieb des von dem 
vorgenannten Anschlusspunkt aus versergten 
T e ils des Kamerasystems benötigte Elektrizitat 
kostenlas zur Verfügung. 

7. 
Diese Vereinbarung istin Ungarisch und Deutsch 
abgefasst worden. Bei Síreitfragen und 
Abweichungen ist die ungarische Fassung 
maBgeblich. 

Nachdem die Parteien diese Urkunde durchgele
sen und verstanden haben, unterzeichneten sie 
ihn als mit ihrem Willen in jeder Hinsieht 
übereinstimmend. 

Hamburg, ................. . 

VEZER CENTER KFT. 
képviseletében l vertreten durch: 

Henning Eggers Dr. Thomas Finne 
ügyvezetők l Geschaftsführer 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KOBANYAI ÖNKORMÁNYZAT 
képviseletében l vertreten durch: 

2102/2012 HNnm 
07092012 

Kovács Róbert 
polgármester l Sürgermeister 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 



J. me/lék/et a~Jl12012. (X. 18.) KÖKT határozathoz 

EGY0TTM0KÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött egyrészről a 
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KőBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

(1102 Budapest, Szent László tér 29., képviseli: Kovács Róbert polgármester) 
a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a 
BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

(l O 16 Budapest, Krisztina krt. 99., képviseli: Szatmáry Kristóf elnök) 
a továbbiakban: Kamara, 

a továbbiakban együtt: Szerzödő Felek, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (a 
továbbiakban: BKIK) X. kerületi Tagszervezete (képviseli: Bellovics Péter tagcsoport elnök) 
a továbbiakban: Tagcsoport között az alábbiak szerint. 

A Szerződő Felek a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi C:XXI. törvényben, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladataik ellátása 
érdekében, indokoltnak látják partneri viszonyukat együttműködési megállapodásban 
szabályozni a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő 
kamarai tagvállalkozások működési feltételeinek javítása, valamint új vállalkozások 
alapításának elősegítése, továbbá a Kamara által ellátandó közfeladatok megvalósítása 
érdekében. 

I. Az EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJAI 

l.) A Kamara X. kerületi tagjairól naprakész nyilvántartás létrehozása; 
2.)A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásba vétele; 
3.)A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó 

térítésmentes kamarai alapszolgáltatások biztosítása a következők szerint: 
a. tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, 
b. üzleti partnerkeresés, 
c. pályázatfigyelés. 

4.)A kerületi vállalkozások versenyképességének erősítéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez 
szükséges pályázati források minél szélesebb körű elérése és hatékony felhasználása, a 
vállalkozások létrejöttét és működését segítő információ csere a Kamara és az 
Önkormányzat között, a munkahely teremtés érdekében közös tevékenység kialakítása, 
folyamatos fenntartása; 

S.)Fogyasztóvédelem, a tisztességes piaci magatartás érvényesítése; 
6.)Együttműködés a kerület gazdasági fejlődésének erősítésében, ipar- és 

kereskedelempolitikájának alakításában; 
7.)Kölcsönös véleménynyilvánítási és egyeztetési lehetőség biztosítása, mind a gazdasági 

vonatkozású helyi jogalko tás, mind a gazdaság általános érdekeinek érvényesítését szolgáló 
köztestületi feladatok gyakorlása tekintetében; 

8.) Az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének fokozása érdekében, 
a rendelkezésre álló eszközökkel fellépés a "feketegazdaság", különös tekintettel az 
illegális kereskedelmi-, valarnint ipari tevékenység ellen. 



Il. A SZERZÓDÓ FELEK V ÁLLALÁSAI 

l.) Az Önkormányzat a fenti célok elérése érdekében vállalja, hogy 

a) a Kamara rendelkezésére bocsátja a kerületben kiadott vállalkozói igazolványok 
listáját, valamint folyamatosan tájékozta~a az újonnan kiadott igazolványokról és az 
egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről; 

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján 
kikéri a Kamara véleményét a gazdasági előterjesztések képviselő-testület elé történő 
beterjesztése előtt; 

c) tanácskozási joggal részvételi lehetőséget biztosít a Kamara képviselőjének a 
képviselő-testület és az egyes bizottságok munkájában, illetve különböző gazdasági 
rendezvényeken; 

d) a kerületi vállalkozásokat é~intő hatályos önkormányzati rendeleteket, határozatokat a 
Kamara részére átadja; 

e) az ügyfélszolgálati irodájában átadja a Kamara tájékoztató anyagait az azt igénylő 

ügyfelek részére; 
t) támogatja a Tagcsoport közérdekű közleményeinek megjelentetését az önkormányzat 

lapjában és a helyi kábeltelevízió ban; 
g) segítséget nyújt a Kamara kerületi Tagcsoportja részére a tanácskozások, valamint a 

vállalkozói konferenciák rendezéséhez szükséges helyszín biztosításában. 

2.)A Kamara a fenti célok elérése érdekében vállalja, hogy 

a) az Önkormányzat számára - tanácskozási joggal - részvételi lehetőséget biztosít a 
kamarai munkabizottságokban és rendezvényeken, valamint a Tagcsoport ülésén; 

b) közreműködik az Önkormányzat gazdasági vonatkozású döntéseinek ismertetésében, 
gazdaságpolitikájának propagálásában; 

c) a gazdasági tárgyú előterjesztések - Kormányhoz történő beterjesztés előtti -
véleményezéséről, ilyen előterjesztések készítésére és benyújtására irányuló · 
kezdeményezésről tájékoztatja az Önkormányzatot; 

d) lehetőséget biztosít a rendelkezésére álló médiumok felhasználására; 
e) a kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően 

nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatásokat biztosítja az alábbiak szerint: 
ea) a gazdálkodó szervezeteket kamarai nyilvántartásba veszi; 
eb) a fogyasztó védelem, a tisztességes piaci magatartás érvényesítése érdekében a 

Kamara mellett működő szervezetek igénybevételét biztosítja; 
ee) a gazdasági életben felmerülő jogviták gyors és hatékony rendezése érdekében a 

Kamara gazdasági mediációs, valamint választottbírósági eljárásairól tájékoztat, 
azok igénybevételét elősegíti; 

ed) a közbeszerzési eljárások esetében a Kamara jogszabályban írt közremüködési 
lehetőségéről tájékoztat, annak igénybevételét elősegíti; 

ef) a Kamara által szervezett oktatási lehetőségekről tájékoztat, elősegíti azok 
igénybevétel ét, 
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III. MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

l.)A jelen Együttműködési Megállapodás az aláírás napján jön létre és határozatlan 
időre szól. 

2.)Bármelyik Szerződő fél jelen megállapodást 30 napos felmondási határidővel, indokolás 
nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. 

3.) Jelen megállapodás a Szerződő Felek közös akaratával és kizárólag írásban módosítható. 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, KAPCSOLATTARTÁSRA KIJELÖL T SZEMÉLYEK 

l.)Jelen megállapodásból eredő minden olyan kérdésben, amely bármilyen pénzügyi 
kötelezettség vállalását teszi szükségessé a Szerződő Felek külön szerződést kötnek. 

2.)A Szerzödő Felek részéről a megállapodásban foglaltak megvalósítása során a 
kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

a. A Kamara részéről: a X. kerületi Tagszervezet elnöke, alelnöke, 
Pénzügyi kötelezettségvállalás esetén a BKIK főtitkára. 

b. Az Önkormányzat részéről: Dobrai Zsuzsanna vezető titkár 

3.)Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a 2001. november 24-én kötött együttműködési 
megállapodás hatályát veszti. 

Jelen megállapodást a Szerződő Felek képviselői - tartalmának elolvasása után -
jóváhagyólag aláírásukkallátják el. 

Budapest, 2012 ........... hó ......... nap. 

··················································· 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

Szatmáry Kristóf elnök 

.............................................. 
BKIK X. kerületi Tagszervezete 
Bellovics Péter tagcsoport elnök 

Ellen jegyezte: 

Dr. Lékó László 
jogi képviselő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a . ..1201 2. (X 18.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A társaság jogállása 

A társaság által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
rendelkezése szerint közhasznú jogállású szervezetként látja el a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8.§ (l) és( 4) bekezdése alapján. 

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
helyi, vagy országos sajtó útján teszi közzé. 

Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A társaság elnevezése 

3.1. A társaság elnevezése: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

3.2. A társaság rövidített elnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. A társaság alapítója 

6.1. Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási száma: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatósága 735737 

Adószám: 15735739-2-42 

Képviseli: Kovács Róbert polgármester 

Az Alapító Okirat 7.1., 7.2. 7.3., 7.4. 7.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

7.1. A Ctv. 2. § 19. pontja alapján közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy 
önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban 
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítását is. A Ctv. 2. § 20. pontja kimondja, hogy közhasznú tevékenység minden olyan 
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve 
szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

7.2. A Társaság által ellátott közfeladat: 

Az Ötv. 8. § (l) valamint (4) bekezdése alapján a Társaság Alapítójának, a települési 
önkormányzatnak a feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az egészségügyi, a szociális 
ellátásáról való gondoskodás; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, valamint az 
egészségügyi és a szociális alapellátásról való gondoskodás. 

Fentiek érdekében a Társaság különösen az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: 

idősek otthona 
időskorúak átmeneti gondozása 
idősek nappali ellátása, étkeztetés biztosítása 
demens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása 

l 



7.3. A fentiekre való tekintettel a Társaság a TEÁOR'08 jegyzékszerint az alábbi tevékenységeket 
végzi: 

873 0 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása- főtevékenység 
7990 Egyéb foglalás 
8621 Általános járóbeteg ellátás 
8 622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 
8790 Egyéb bentlakásos ellátás 
881 O Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
5629 Egyéb vendéglátás 
7.4. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei a TEÁOR'08 alapján: 

8690 Gyógyászati termék kiskereskedelme 
5 621 Rendezvény i étkeztetés 
9499 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása . 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
7.7. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

Az Alapító Okirat 11.7, 11.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

ll. 7. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie 

a) amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, 

b) amely rögzíti döntéseknek az érintettekkel való közlés i, illetve nyilvánosságra hozatali módját, 
c) amely tartalmazza a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 

betekintés rendjét, valamint 
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályokat. 

11.13. Az Alapító vezető szervének (valamint ügyintéző és képviseleti szerv) határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § 
b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Az Alapító Okirat 13.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

13.1. A Társaság ügyvezetője 

Neve: Lajtai Perenené 
Születési neve: Görbe Erzsébet 
Anyja neve: Katkó Margit 
Születési helye, ideje: Kisvárda, 1960. május 25. 
Lakcíme: 1172 Budapest, Bártfai u. 60. 
Adóazonosító jele: 8341121263 
Az ügyvezető megbízatása öt évre szól, 5 év után pályázat útján kerül kiválasztásra az ügyvezető 
személye. 

Jogviszony kezdete: 2009. július Ol. 
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Jogviszony vége: 2014. június O l. 

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Az Ügyvezető a 
jogszabályok és a jelen Alapító Okirat által meghatározott körben szervezi a Társaság működését és 
gazdálkodását, végzi a Társaság ügyeinek intézését. 

Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

14. A cégjegyzés módja 

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 
neve alá vagy fölé az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány (aláírási-minta) szerint. 

Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

15 .l. U gy anazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve 
képviselette jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. 

15.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

15.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

15.4. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

15.5. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt 
nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként 
folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. 

15 .6. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás 
megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági 
társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssei 
rendelkező tag volt. 

15. 7. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a 
jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy 
többségi befolyást biztosító részesedéssei rendelkező tulajdonosának-felelősségéta jogutód 
nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a 
Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. 

15.8. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat 
szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 

15.9. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 104. § (l) 
bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. 
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15.10. A tilalom hatálya a (15.7)-(15.9.) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás 
időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. Eredménytelennek minősül a 
végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói 
letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény 
alapján lefoglalható vagyontárgya. 

15.11. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 
gazdasági, illetve társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket 

15.12. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) ugyanannál 
a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

Az Alapító Okirat 16.1. a.) pontjának helyébe dr. Rajháthy Beatrix bejelentett 
lakcímváltozására tekintettel az alábbi szövegrész kerül: 

a., Név: 
Anyja neve: 
Lak cím: 

dr. Rajháthy Beatrix 
Benyáts Magdolna 
1188 Budapest, Tiszavirág 31/a. 

Az Alapító Okirat 18.4., 18.5 valamint 18.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

18.4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhaszn ú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 
c) a közhaszn ú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

18.5. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságjelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
18.6. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 
is betölt. 

Az Alapító Okirat 20.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

20.4. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
b) a közhaszn ú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 
c) a közhaszn ú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
21. A társaság megszűnése, átalakulása 
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Az Alapító Okirat 21.2. valamint 22.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

21.2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával 
alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká 
válhat szét. 

21.3. Ha a közhaszn ú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, 
úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnéskori saját 
tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 
erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) 
rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt 
vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja. 

Az Alapító Okirat 22. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével -
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

Budapest, 2012 ................... . 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 ............. . 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 
Alapító képviseletében 
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1. me/lék/et J0.~12012. (Y.flKOKT határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

A FŐVÁROSI KERÜLETI HIVATALOK KIALAKfTÁSÁHOZ 

amely létrejött 

egyrészről: Kovács Róbert polgármester, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, statisztikai 
számjele: 15735739-8411-321-01) képviselője, mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: 
Átadó) 

másrészről: Dr. Pesti Imre kormánymegblzott, Budapest Főváros Kormányhivatala (székhelye: 
1056 Budapest, Váci utca 62-64., PIR száma: 789235, statisztikai számjele: 15789233-8411-312-
01) képviselője, mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban egyott Átvevő)- együttesen: Felek 

között az alulirott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

l. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. Magyarország Országgyűlése a járások kialakltásáról, valamint egyes ezzel összefüggö 
törvények módosltásáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy 
rendelkezett, hogy a telepOiési önkormányzatok mindazon vagyana és vagyoni értékű joga, 
amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerOiő államigazgatási feladatok ellátását 
biztosftják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Mindezek alapján 
Felek az ingyenes használati jog alapltásához, a Törvény 2. § (2) bekezdése alapján egyéb 
jogelmen átkerOiö vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. 

2. A megállapodás célja a 2013. január 1-jétőllétrejövő, a Budapest Főváros Kormányhivatala 
fővárosi kerületi hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási Hivatalok) kerOiö államigazgatási feladatok 
ellátásának biztositása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon 
és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogeimen történő átadás feltételeinek, az 
ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolrtásához szOkséges keretek meghatározása. 

ll. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. A megállapodás tárgya a járásokhoz átkerOiő államigazgatási feladatok ellátását biztosltó 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam 
általi ingyenes használati, illetve - az előbbi vagyoni elemeken túlmenően - az Átadó döntése 
szerint egyéb jogelmen történő jogának alapitásához kapcsolódó főbb feladatok, illetve a Felek 
jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása. 

2. Amennyiben az átvételre kerOiö államigazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely ingó 
vagy ingatlan vagyon bérleti vagy más szerződés alapján van az Átadó használatában, a Magyar 
Állam a használat időtartama alatt beléphet a szerzödésbe. 
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3. Az Atadó döntése alapján az átvételre kerülö államigazgatási feladatok ellátására megfelelő 
állapotú és méretü ingatlant ajánlhat fel. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga a Magyar 
Államra száll. 

4. Az átkerOiö feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az 
egyéb jogelmen átvételre kerülö vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 
jogutódlásra és az átvett vagyonnal való gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. 
évi. CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

lll. A MEGÁLLAPODÁS FEL TÉTELEl 

1. Az Atadó és az Atvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba 
vétele, illetve egyéb jogelmen történö átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az 
együttműködés keretében az Atadó közreműködik a járási biztos, vagy a kormánymegbizott által 
meghatalmazott képviselö jogszabályban meghatározott, átvétellel kapcsolatos feladatainak 
ellátásában is. 

2. Az Atadó a Törvény mellékletében szereplö, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét 
képező teljességi nyilatkozat aláírásával teljes körű felelösséget vállal az általa tett nyilatkozatok és 
az átadott adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, 
teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért. 

3. Az Atadó felelösséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott 
vagyontárgyak állaga a birtokba vétel időpontjakor alkalmas az átvett államigazgatási feladatellátás 
technikai feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra. 

IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

Az Atadó és az Atvevö megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban rögzftik az ingatlan és ingó 
vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzogyi feltételeit, az átvételre kerülö államigazgatási 
feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkeznek a 
megállapodás aláfrását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekrőL 

1. Ingatlanok használatba adása 

1.1. Az Átadó tulajdonában lévő ingatlanok 

1.1.1. Az Atadó tulajdonában lévő ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlanok 
felsorolását, illetve az ingatlanok adatait, továbbá az ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
másolatait az 11a. és az 11b. számú melléklet tartalmazza. Az Atadó kijelenti, hogy az Atadó 
tulajdonában lévő és az átadási eljárásban ingyenes használatba adott ingatlanokhoz semmilyen 
pályázat nem kapcsolódik. 
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1.1.2. a) A Felek rögzítik, hogy az 11a. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat Átvevő 
kizárólagosan használhatja. 

A kizárólagosan használt ingatlanok esetében az Átvevő viseli az ingatlan fenntartásával, 
Ozemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket Ezek közé tartoznak kOlönösen a 
közüzemi szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a Járási 
Hivatal foglalkoztatattai által okozott kisebb hibák javítása. Az ezeken kívOii, kOlönösen az épület 
szarkezetét is érintö átalakftások, felújftások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a 
kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt 
szükségesnek tartja. 

1.1.2. b) A Felek rögzítik, hogy az 11b. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat az Átvevő az 
Átadóval közösen jogosult használni. 

A közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos költségeket az Átadó és az Átvevő közösen viselik a Felek által 
közösen meghatározott megosztás szerint. Ezek közé tartoznak kOlönösen az ingatlan 
mindennapos használatából eredö kisebb hibák javftásai. A közösen használt ingatlanok esetében 
a megosztásra kerülö, illetve a kizárólag az Átadót terhelő költségek behatárolására a 
kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban meghatározottakat kell alkalmazni. 

Az Átadó és az Átvevö kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű 
ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében 2013. január 31-ig ingatlanonkénti bontásban külön 
megállapodást kötnek. 

1.1.3. Az Átadó és az Átvevö együttmüködnek annak megvizsgálásában, hogy az Átvevő által 
kizárólagosan, illetve az Átadó és az Átvevö által közösen használt ingatlanok, ingatlanrészek 
tekintetében a közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve az Átvevő nevére 
kerülhetnek-e. Amennyiben közüzemi költségek mérését szolgáló óráknak az Átvevö nevére való 
átfrása indokolt, Átadó-Átvevő közreműködése mellett- legkésöbb 2013. január 31-ig köteles 
intézkedni a közüzemi fogyasztó adataiban történt változás bejelentése iránt 

1.2. Az ingyenes használatba vagy tulajdonba adási eljárásban érintett ingatlanokkal, azok 
üzemeltetésével kapcsolatos szerződésállomány 

Az Áta dó kijelenti, hogy az Átvevő részére használatba adott ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi 
hatályos szerzödést, továbbá azok módosftásaival kapcsolatos teljes dokumentációt jelen 
megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átvevő részére átadja. Az Átvevö részére használatba 
adott ingatlanokkal kapcsolatos szerzödésállományról szóló kimutatást a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 

2. Ingóságok használatba adása 

2.1. A Törvény értelmében az Átadó 2013. január 1. napjától kezdődően az Átvevö. 
használatába adja az átvételre kerülö államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingó 
vagyont. Az Átadó tulajdonában lévö és az ingyenes használatba adási eljárásban érintett 
ingóságokat az Átadó és az Átvevö által közösen felvett, és a megállapodáshoz 10. számú 
mellékletként csatolt átadás-átvételi leltár (eszközkarton) tartalmazza. Az infokommunikációs 
eszközállomány és a szerzöi jog alá tartozó termékek tételes felsorolását a 8. számú mellékleten 
és kOiön eszközkartonon szükséges feltontetni. A leltár hitelességét az Átadó az aláírásával 
igazolja. 
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2.2. Az Atadó kijelenti, hogy az Atvevö részére használatba adott ingóságokkal kapcsolatos 
valamennyi hatályos szerzödést, továbbá azok módosftásaival kapcsolatos teljes dokumentációt 
jelen megállapodás aláirásával egyidejűleg az Atvevö részére átadja. A Járási Hivatal részére 
használatba adott ingóságokkal kapcsolatos szerzödésállományról szóló kimutatást a 11. számú 
melléklet tartalmazza 

3. A járási hivatalok kialakítása céljából átvételre kerülő foglalkoztatottak 

3.1. A Törvény alapján a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe kerülö államigazgatási 
feladatokat, valamint az ezzel összefüggésben a funkcionális feladatokat ellátók álláshelyeinek a 
számát, munkakörökre illetve személyekre lebontva az 5. számú melléklet tartalmazza. Külön 
rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Atadó kötelezettséget vállal 
továbbá arra, hogy az 5. számú mellékletben szereplö köztisztviselők és munkavállalók személyi 
anyagát jelen megállapodás aláirásával egyidejűleg átadja az Atvevönek. 

3.2. Az átvételre kerülö köztisztviselők részére korábban nyújtott munkáltatói kölcsön 
visszafizetése a köztisztviselők részéről változatlanul az Atadó javára történik. Amennyiben a 
köztisztviselö illetményébőllevont munkáltatóikölcsön-törlesztés az Atvevö részére kerül kifizetésre, 
Atvevö haladéktalanul gondoskodik a törlesztőrészlet Atadénak történő átutalásáróL Amennyiben 
tanulmányi szerzödéssel rendelkező köztisztviselö kerül átvételre, a tanulmányi szerzödés 
tekintetében az Atadó helyébe az Atvevö lép azzal, hogy a tanulmányi szerzödés támogatoltja a 
szerzödésben foglaltak megszegése, illetve a szerzödés a támogatott részéről történő idő elötti 
megszüntetése esetén a támogatott a visszafizetési kötelezettségének az Atadó részére tesz 
eleget. Az Átvevő köteles az Atadót értesiteni - a tanulmányi szerzödésböl eredö kötelezettségek 
teljesitési ideje alatt - az átvételre került köztisztviselö jogviszonyának megszOnéséről a 
megszűnést követő 15 napon belül. 

3.3. Az átvételre kerülö köztisztviselők és munkavállalók részére korábban nyújtott 
illetményelőleg visszafizetése 2013. január. 1. napjától kezdődően akként történik, hogy az Atvevö 
a Magyar Államkincstártól beérkezett levonás összegét az átutalást követö 1 O napon belül az Atad ó 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11784009-15510000 számú számlájára továbbutalja. Az Atadó az 
illetményelőleg 2013. január 1. napjától esedékes visszafizetésének összegéről tételes kimutatást 
készit a jelen megállapodás aláirásával egyidejűleg (5/8. szám ú melléklet) az Atvevö részére. 

3.4. Amennyiben a megállapodás megkötése és a foglalkoztatottaknak a Járási Hivatalba vagy 
a kormányhivatal törzshivatalába történő átvétele közötti időpontban a foglalkoztatottak személye 
vagy a foglalkoztatással összefüggő, e megállapodás 5. számú mellékletében meghatározott tény 
vagy adat megváltozik, azt az Atadó három napon belül köteles Irásban közölni az ÁtvevőveL 

3.5. Az Atadó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen megállapodás megkötését 
követően az 5. számú mellékletben megnevezett, átvételre kerillő köztisztviselők és munkavállalók 
tekintetében munkaköreiknek módosftására irányuló munkáltatói intézkedést nem tesz. 

4. Az Átadá jogai és kötelezettségei 

Az Atadó, mint tulajdonos évente ellenőrzi a kormányhivatal, mint Atvevö nemzeti vagyonnal való 
gazdáikadását Az ellenőrzés formája az Atvevö által az Atadó felé tárgyévet követő év február 15-
ig tett írásbeli nyilatkozat arról, hogy az átvett eszközök az éves leltár során felvételre kerültek, 
továbbá a nyilatkozat kiegészftése a leltárfelvétel során esetlegesen felmerült hiányokkal, illetve a 
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használatban lévö vagyont érintő egyéb lényeges változásokkal. Amennyiben - akár az éves 
ellenőrzés során, akár más módon - az Atadó tudomására jut, hogy az Atvevö a vagyont nem 
rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja az Atvevöhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a 
vagyon használatával kapcsolatos álláspontját Irásban az Atadó részére eljuttatni. Amennyiben az 
Atadó álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik az Atadó 
az Atvevö felügyeleti szarvéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. 

5. Az Átvevő jogai és kötelezettségei 

5.1. Az Atvevö köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, 
továbbá köteles viselni a rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési 
(beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási költségek et. A rendeltetésszerű használat során· 
elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az Atvevö kötelezettsége. Az 
Atadó által használatba adott eszközök pótlására szolgáló és az Atvevö által beszerzett eszközök 
nem lépnek az önkormányzat tulajdonában álló ingóságok helyébe, azok állami tulajdont képeznek. 

5.2. Az Atvevö az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont 
használó személytöf elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan 
müködteti. 

5.3. Az Atvevö a használatába kerülö ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére 
használatba vagy bérbe nem adhatja - kivétel ez alól, az Atadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen 
nem használja-, továbbá nem terhelheti meg és nem idegenitheti el. 

5.4. Az Atvevö az államigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont

beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is - köteles 
az Atadó részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Atvevö évente egyszer köteles 
jelenteni - ·jelen megállapodás 4. pontjában foglaltaknak megfelelöen - az Atad ó felé a 

használatában lévő vagyont érintö lényeges változásokat. 

6. Vagyonkezelől jog 

6.1. A Törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Aliarn ingyenes használatába kerülö 
vagyontárgyak vagyonkezelője a használati jog keletkezésével egyidejűleg Budapest Főváros 
Kormányhivatala lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a használattal és a működtetéssel 
kapcsolatos valamennyi fontos kérdést a közöttük létrejövő vagyonkezelési szerzödésben rendezik. 
A Felek vállalják, hogy a vagyonkezelési szerzödést legkésöbb 2013. június 30-ig megkötik. 

6.2. A vagyonkezelői jog - a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan - az átvételre 
kerülö államigazgatási feladat ellátásának az időtartamára jön lére. 

6.3. A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint a mindenkor hatályos 
számviteli törvénynek és egyéb számviteli jogszabályokban foglaltaknak megfelelöen 
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek eleget tenni, ennek keretében köteles az 
ingyenes használatba adott ingó vagyonra vonatkozó éves leltárt elkészíteni. 

6.4. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető 
minden közérdekből nyilvános adat, valamint az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre 

vonatkozó adat szeigáitatására és okirat bemutatására. 
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V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. A Felek kijelentik, hogy valamennyi, a jelen megállapodás mellékleteiben felsorolt ingatlan 
vonatkozásában a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében egymással 
használati megállapodásra vonatkozó szerzödést kötnek, amely tartalmazza az Átadó bejegyzési 
engedélyét, valamint a jelzálogjoggal terhelt ingatlanok esetén az Átadó vállalja, hogy a használati 
szerzödés aláirásáig beszerzi a zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Átvevő bejegyzéséhez. 

2. Az Átvevő a használatába kerülö valamennyi ingatlant érintöen köteles intézkedni a 
használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt az 1. pontban meghatározott 
használati megállapodások aláfrását követően, de legkésöbb 2012. december 31-ig. 

3. A Járási Hivatalnak átengedett vagyonelemek nem állnak peres és nemperes, valamint 
végrehajtási eljárás alatt. 

4. Az Átvevő az ingyenes használat időtartama alatt az Átadóhoz intézett egyoldalú 
nyilatkozatával bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról. A lemondó 
nyilatkozatot a lemondás időpontját megelözöen legalább 30 nappal szokséges közölni az 
ÁtadóvaL A használati jogról való lemondás tényét az Átvevő köteles jelezni azon nyilvántartások 
felé, ahová a használati joga bejegyzésre került. 

5. A Felek tudomásul veszik, hogy a használati jogról való lemondással egyidejűleg az adott 
vagyontárgy tekintetében megszűnik a vagyonkezelői jog is. 

6. Az Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Törvény 2. § (4) bekezdésének megfelelöen a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek által átvett vagy megszünt 
államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási megállapodásait 2012. december 31. napjával 
felmondja. Az Átadónak a társulásba bevitt vagyonáról a társulás tagjai 2012. december 31. 
napjával kötelesek elszámolni, Átadó pedig köteles az elszámolást Átvevő rendelkezésére 
bocsátani legkésöbb 2013. január 15. napjáig. 

7. Az Átadó és az Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik a megállapodásból eredö feladatokat 
egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elökészltéséröl. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k): 
Neve: Hegedüs Károly 
Beosztása: aljegyző 

Elérhetösége: hegedus_karoly@kobanya.hu; +36 (1) 4338-226 

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó: 
Neve: Dr. Kiss Ferenc 
Beosztása: járási biztos 
Elérhetösége: kiss.ferenc@bfkh.hu; +36 (1) 485-6919 
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8. A Felek rögzltik, hogy a kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a 
vagyónhasználatot érintő minden lényeges körülményröl, tényről, veszélyröl, illetve változásról. 

9. Az Atadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Atvevöt a jelen megállapodás aláírását követő 
3 munkanapon belül tájékoztatja a müködöképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali 
teendők (pl. pénzOgyi müveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, 
meghosszabbitandó, felmondandó szerzödések, kilrandó közbeszerzések stb.) megtételéről és 
határidejéröl. 

10. Az Atadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes használatba kerülö ingatlanok és 
ingóságok mOködését biztosító, a Felek által közösen meghatározott szerzödéseket - a 
szerzödések feltételeit tekintve az Átvevővel egyeztelve - az Atvevö jogutódlásához és a 
szerzödésbe való belépéséhez a szerzödö fél általi Irásbeli hozzájárulás idejéig, legkésöbb 2013. 
március 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a 2013. január 1-jét követően a 
kötelezettségvállalás az Atvevöt terheli. A jelen pont szerint a Felek által közösen meghatározott és 
2013. március 31. napjáig meghosszabbítandó szerzödések adatait a 12. számú melléklet 
tartalmazza. 

11. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve 
járnak el. 

12. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) 
Karm. határozat 6. pontja 2012. november 30. napjáig biztosit lehetőséget a járási hivatalok 
létrehozása miatt szükséges miniszteri rendeletek, miniszteri rendeletmódosítások elökészitésére, 
ezért a jelen megállapodás alapját képező, átkerülö államigazgatási faladatkörök bővülésével jelen 
megállapodásnak és mellékleteinek módosltása is szakségessé válhat. Mindezekre tekintettel a 
Felek vállalják, hogy a jelen megállapodást - annak aláírása után - az esetleges jogszabályi 
változások függvényében rendszeresen felülvizsgálják és szükség szerint közösen módosltják. 

13. A Felek rögzítik, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyon 
elidegenítésére és megterhelésére a Törvény hatálybalépését követően 2013. január 1. napjáig 
nem kerülhet sor. 

14. A Felek tudomással birnak arról, hogy a megállapodást 2012. október 31. napjáig a 
vagyonkezelési szerzödést legkésöbb 2013. június 30. napjáig meg kell kötniük és tisztában vannak 
azzal a ténnyel, hogy e határidő elmulasztása az átvételre kerülö államigazgatási feladatok ellátását 
biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapitását nem akadályozza. 

15. A Felek vállalják, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan mallékletét képező 1., 5., 8., 
9., 10., 11., 12. számú mellékleteket elektronikus adathordozón, lehetőség szerint szerkeszthetö. 
(pl. Excel trpusú) formátumban is rögzítik, továbbá mellékelten csatolják. 

A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezöt, jóváhagyólag írják alá. 

7 



K/50244/20 12/XXIII V-B-011/00 ... - .. ./2012. (BFKH) 

Jelen megállapodás 8 eredeti példányban készült és 8 számozott oldalból áll, amelyből négy 
példány az Atadót, négy példány Atvevőt illeti meg. 

Kelt: Budapest, 2012. október .. 

polgármester 

Átadó képviseletében 

Pénzogyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Me/lék/etek: 
Teljességi nyilatkozat 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

. ............................................................................... . 

dr. Pesti Imre 

kormánymegbízott 

Átvevő képviseletében 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Demus István 
főosztályvezető 

Jogi ellenjegyzés: 

Dr. Hikádi Mónika 
főosztályvezető 

1. számú melléklet: Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal 

részére átadott egyéb ingatlanok 
2. számú melléklet: önkormányzati hivatal elhelyezésére bérleti, vagy egyéb szerzödés alapján 

használt ingatlanok (kit(5Jtése nem indokolt) 
3. számú melléklet: Önkormányzat tulajdonában lévő, járási hivatal elhelyezésére szolgáló, 

jelzáloggal terhelt ingatlanok (kitoltése nem indokolt) 
4. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal rendelkezésére álló, járási hivatal feladatainak 

ellátáshoz átadásra kerülö gépjárművek felsorolása (kitoltése nem indokolt) 
5. szám ú melléklet: Önkormányzati hivataltól a já rási hivatalhoz átadásra kerülö létszám adatai 
6. számú melléklet: Járási hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő perek, végrehajtási 

eljárások (kif(Jifése nem indokolt) 
7. számú melléklet: Az önkormányzat által járási hivatalnak átengedett ingókhoz és ingatlanhoz 

kapcsolódó pályázatok (kitöltése nem indokolt) 
8. számú melléklet: A járási hivatal feladatainak ellátásához átadásra kerülö infokommunikációs 

eszközök és a szerzöi jogvédelem alá esö termékek 
9. számú melléklet: Ingatlanokkal kapcsolatos szerzödésállomány adatai 
1 O.számú melléklet: Használatba átadott ingó eszközök leltára (eszközkarton) 
11.számú melléklet: A 8. és 1 O. mellékletben szereplö ingóságokkal kapcsolatos 

szerzödésállomány adatai 
12.számú melléklet: A 2013. március 31-ig meghosszabbítandó szerzödésállomány adatai 
13.számú melléklet: A Törvény hatálybalépése (2012. július 5.) napját követően megterhelt vagy 

el idegen í tett vagyontárgyak adatai (kitöltése nem indokolt) 
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l. melléklet a ·~~~12012. (X 18.) KÖKT határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍT ÁS 

Az IHÁSZ UTCAI SPORTKÖZPONT TERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ JÉGPÁLY Á V AL KAPCSOLATOS 

ÖNRÉSZ-Á T ADÁSRÓL, ÜZEMEL TE TÉSI ÉS EGYÉB KÉRDÉSEKRŐL 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: 11784009-15510000, képviseli: 
Kovács Róbert polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

White Sharks Hockey Club (székhelye: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. 11110., 
adószáma: 18182408-1-42, képviseli: Paska Zoltán elnök, a továbbiakban: Egyesület) 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

A Felek között az Önkormányzat 344/2012. (VI. 5.) KÖKT határozata alapján 2012. július 
12-én kötött Megállapodás (a továbbiakban: alapmegállapodás) módosítása a Képviselő
testület ... (X. 18.) KÖKT határozataszerint készült. 

A megállapodás 4. pontja kiegészül az alábbi 4.4 ponttal: 

4.4 Az Egyesület a pálya üzemeltetéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az 
Egyesület a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. 

A megállapodás 6.1. pontja szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület 

a) hétköznaponként fő szabály szerint 8-14 óra között, illetve a Felek által egyeztetett 
napokon óvodás/iskolás korcsolyaoktatást tart térítésmentesen az Önkormányzat kérésének 
megfelelően, 
A jégpálya használatát a nagyközönség számára az alábbi időpontokban biztosítja: 

szerda 14-16 óráig 
péntek 14-16 és 18-20 óráig 
szombat, vasárnap l 0-20 óráig 

A nagyközönség a 2012. október 31-étől november 4-éig tartó őszi szünetben 8-14 óráig, a 
téli szünet ideje alatt a 10-14 óráig használhatja a jégpályát 

b) a péntek 18 és 20 óra közötti időszakot hasznosíthatja abban az esetben, ha a pálya 
kihasználtága alacsony, továbbá fenntartja a lehetőségét annak, hogy szombaton és vasárnap 
eseti jelleggellegfeljebb alkalmanként öt óra időtartamban rendezvény vagy verseny számára 
biztosítsa a jégpálya használatát Ennek tényéről helyben és elektronikus formában, időben 
tájékoztatja a sportolni vágyó közönséget. 

c) Önkormányzattal közösen kialakítottjegyárai: 
Gyerek 450 Ft 
Felnőtt 600 Ft 



Nagycsaládos kedvezménnyel: 

Gyerek: 300 Ft 

Felnőtt: 450 Ft 

Az őszi szünetben a jégpálya 8-14 óráig a közönség számára térítésmentesen lesz használható. 
A nagycsaládos kedvezményt csak a kártyatulajdonosok vehetik igénybe. 

d) a jégpálya használatának idejét és a jegyárakat minden év szeptember 30-áig felül 
vizsgálja, és az Önkormányzattal történő megegyezést követően a Megállapodás vonatkozó 
részét a Felek módosítják, 

e) üzemelteti a Jégpályát, a jégkarbantartást saját költségére elvégzi, 
t) oly módon üzemelteti a Jégpályát, hogy az érdeklődőknek korcsolyakölcsönzési 

lehetőséget, korcsolyaélezési szolgáltatást is biztosít. 

A megállapodás 8. pontja kiegészül az alábbi 8.3. ponttal: 

8.3 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 6.1. a)- c) pontjai 2012. október 
31-étől 2013. március 31-éig hatályosak 

Jelen megállapodás módosítása hat eredeti példányban készült, az alapmegállapodás 
módosításokkal nem érintett része továbbra is hatályban marad. Jelen módosítás kizárólag az 
eredeti Megállapodással együtt érvényes. 

A Felek a fenti Megállapodás módosítását elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt-képviselőik útján- jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2012. október " ...... " 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

képviseli: Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
csoportvezető 

······································· 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
csoportvezető 

White Sharks Hockey Club 

képviseli: Paska Zoltán, 
elnök 

Boldog Krisztina 
jogász 
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