
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. december 13-án (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
dr. Csicsay Claudius Iván 

Távolmaradás oka 
betegség 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedüs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
I-Iumán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Humán [roda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Föépítészi Csoport 
Gyámhivatal 
Belsö Ellenörzés 
Köbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Köbúnyai Csupa Csoda Óvoda 
Könyn ízsgáló 
Gém utcai .\ltalános Iskola 
nem kép\i::;elő bizottsági tag 
Cí~=<my ~emzetiségí Önkormányzat 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Rappi Gabriella 
Kárpáti Beatrix 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Mozsár Ágnes 
Némethné Lehoczki Klára 
Vámos Imre 
Szabó László 
JoósTamás 
Kloczkáné Rózsavölgyi Katalin 
dr. Printz János 
Nagy Zoltán 
Beliczay Sándor 
Fehér IstYán 
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Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Pedagógus Szakszervezet 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Tankerület X. kerület 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Dobrai Zsuzsanna 
Jógáné Szabados Henrietta 
I. Nagy Attila r.százados 
Deézsi Tíbor 
Benkóné Turcsányi Ildikó 

Németh László 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Megkezdik a nyilvános ülésüket, csupán a zárt ülés elrendelésekor kéri, hogy a 
vendégek hagyják el az üléstermet Egyeztetést tartottak az ülés megkezdése előtt, ezért kicsit 
később tudják kezdeni a munkát. Megkér mindenkit, hogy jelentkezzen be a szavazógépbe. 
Dr. Csicsay Claudius Iván frakcióvezető úr jelezte, hogy lázas beteg, ezért nem tud részt 
venni a mai ülésen. Áldott, békés karácsonyt kíván mindenkinek. Jobbulást kíván Képviselő 
úrnak. 
Gratulál Orbánné Balogh Katalinnak, X. kerületi Aranykoszorús babakészítő mesternek, aki 
tegnap a Budai Várban, a Magyarság Házában a 19. Országos betlehemi jászolkiállításon díjat 
vehetett át. Bemutatja a pályamunkát is, amely nagyon szép kötetben kapott helyet. (A 
Képviselő-testület megtapsalta a díjazottat.) 
Gratulál Nagy Zoltán úrnak, aki a Komplex Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ igazgatójának, aki a Fővárosi Közgyűlés 
döntése értelmében Budapestért díj elismerő címben részesült. (A Képviselő-testület 

megtapsalta a kitüntetettet.) 

Nagy Zoltán: Januárban lesz 45 éve, hogy Kőbányára jött dolgozni, és 27. éve igazgató. Az, 
hogy az első és reméli nem az utolsó, aki Kőbányán Budapestért díjat kapott, ez a fenntartó 
érdeme is. Örömmel mondhatja, hogy politikamentesen, a gyógypedagógiára, a fogyatékos 
ügyre, a mindenkori fenntartó mindig racionálisan odafigyelt Amikor átvette az intézményt, 
akkor úgynevezett kisegítő iskola volt, jelenleg kilenc profillal rendelkeznek, és a tizedik 
profilhoz is hamarosan hozzájárul a Képviselő-testület. Nagyon boldogok lehetnek a kőbányai 
lakosok, mert három éves kortól - huszonhárom éves korig, utána pedig a Down 
Alapítványnál életük végéig megoldotta a Képviselő-testület a fogyatékosság ügyét. Az 
életpályáját Mécs László soraival tudná jellemezni "Vadócba rózsát oltottam, azért, hogy 
szebb legyen a jövő". Egész életében erre törekedett. Megköszöni a Képviselő-testületnek, 
Polgármester úrnak is a segítőkészségét, hogy mindig pozitívan álltak az ügyhöz. Arrcsel Éva 
filozófus gondolatával köszöni meg a Képviselő-testületnek, hogy együtt örülnek vele a díj 
átadása után. (A Képviselő-testület megtapsalta Igazgató urat.) 
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Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
• Közmeghallgatást tartottak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 

Jelezte, hogy a HungaroControll Zrt.-t érintő lakossági panaszok miatt levélben fordul 
a társaság vezérigazgatójához. A levél Kőbánya honlapján elérhető mindenki számára. 
Várják a válaszlevelet 

• Sor került az elmúlt hetekben az Újköztemető előtti körforgalom átadására is. Tarlós 
István főpolgármester úr és dr. György István főpolgármester-helyettes úr mondott 
beszédet. Úgy gondolja, hogy a ciklus egyik legjelentősebb beruházását sikerült 
megvalósítani, amely előkészítése az előző ciklus végén elindult. A beruházást a 
tervezett 680 millió forint helyett 3 81 millió forintból tudták megvalósítani. 

• Dr. György István kezdeményezésére, Kucsák László és Révész Máriusz 
országgyűlési képviselők részvételével, Póka Egon zenekarának közreműködésével 
jótékonysági kancertet tartottak, és csak a helyszínen közel 2 millió forint gyűlt össze. 
Ezt az összeget a szervező felajánlotta a BÁRKA részére, hogy a BÁRKA 
ellátórendszerén keresztül kerüljön ez az összeg a kőbányai rászorulókhoz. 

• Az elmúlt hónapban négy munkanapot töltöttek azzal, hogy a Kőbányai V agyonkezelő 
Zrt.-ben egyeztették az önkormányzat tulajdonában álló lakások, illetve nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kérdéseket. Ennek a célja a decemberre 
ígért lakáskoncepció elkészítéséhez az utolsó egyeztetések elvégzése. A koncepció 
reményei szerint 2012. december 31-éig el fog készülni, és a tervek szerint 2013. 
január-február hónapban a Képviselő-testület meg tudja tárgyalni. 

• A Rákosi-réteken bejárásra került sor, amelyet a Közép-Dunavölgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szervezett, célja a 
régóta ismert kábelégetésből származó környezetszennyezés elhárításának a 
vizsgálata. Ez a hatósági bejárás azt az eredményt még nem hozta meg, amire régóta 
várnak, hogy a területen megszüntetésre kerüljön a kábelégetés nyomán 
felhalmozódott talajszennyező 30-40 cm rákkeltő anyag elszállítása, 
ártalmatlanítása. Tegnap a Védelmi Bizottság ülésezett, ahol a Richter Gyógyszergyár 
külső védelmi tervével kapcsolatban törzsgyakorlatot tartottak. Géczi Béla ezredes 
úrral egyeztetett, akinek van egy-két gondolata, hogy hogyan lehetne gyorsan, 
hatékonyan lépni ebben az ügyben. Bízik abban, hogy fél év alatt eljutnak odáig, hogy 
sikerül ezt a lassan tíz éve magukkal hurcolt problémát kezelni. 

• Megkezdte a mobil körzeti megbízotti iroda a működését a Pongrác-telepen az új 
Közösségi Házban. Nem tudnak fix rendőri jelenlétet telepíteni a Pongrác-telepre, 
pedig nagyon nagy szükség lenne rá, de sikerült azt az együttműködést kialakítani a 
kerületben dolgozó közbiztonsági felelős személyek között, hogy minden kedden 17-
19 óra között lesz rendőri, polgárőri és egyéb jelenlét a Pongrác-telepen, ahol a helyi 
lakosok meg tudják keresni a közbiztonsági problémáikkal az illetékeseket. 

• A Mádi utcában a Kincskereskedők Óvodában új, nagyon korszerű tornaszobát adtak 
át. 

• A nyár során több képviselőtársával szemiéiték azt a munkát, amely eredményeképpen 
az Óhegy parkot meg lehetett nyitni, át lehetett adni, a kerítést el lehetett bontani. 
Mintegy 90 millió forintos beruházással sikerült azt az életveszélyes állapotot 
megszüntetni, amely a területet nyolc éve jellemezte. Ez megint csak igen jelentős 
eredménye az elmúlt időszaknak. 

• Csokoládé Fesztivál megszervezésére került sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban, amelynek Kőbánya másodszor adott otthont. Tizennégy 
európai országból jöttek olyan fiatalok, akik a vendéglátás fortéját tanulják. A Giorgio 
Perlasca Szakközépiskola szervezte a rendezvényt. 
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• Advent első vasárnapján ismét kigyúltak az ünnepi fények a V árasközpontban és az 
Újhegyi sétányon. 

• Aláírtak a Közbiztonsági Koordinációs Értekezleten egy együttműködési 
megállapodást a Venyige utcai BV Intézet parancsnokával, ami arról szól, hogy a 
fogva tartottak térítésmentesen fognak munkát végezni Kőbánya különböző területein. 
Fontos, hogy a fogva tartottak a társadalom számára is hasznos tevékenységet 
folytassanak, amely abban a folyamatban is fontos szerepet kaphat, hogy ne 
kerülhessenek ismét abba a helyzetbe, hogy a BV Intézettel kelljen találkozni. 

• Megtartották az Idősügyi Tanács évzáró rendezvényét, ahol Radványi Gábor 
alpolgármester úr kihirdette a Senior Ki, mit tud nyerteseit, akiknek ezúton is gratulál. 

• Szép jelkép kapott helyett a Janikovszky Éva Általános Iskolában, új zászlót avattak, 
amely büszkén hirdeti, hogy ők most már a Kápolna téri épületben élik a 
mindennapj aikat. 

• Ülésezett a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége is, ahol Radványi Gábor 
alpolgármester úr képviselte a kerületet, mint ahogy Ö vett részt a Zajbizottság ülésén 
is ebben a hónapban. 

• Mádai atya - a Kistorony parkból - a templomi közösség és a maga nevében 
köszönetét fejezte ki a Képviselő-testületnek és mindazoknak, akik munkálkodtak a 
Föltámadott a Krisztus Templom környezetének megújításáért, állagának 
megőrzéséért. 

• A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól elismerő oklevelet kaptak, a megítélésük 
szerint az Európai Autómentes Nap szervezésében az Önkormányzat kiemelkedő 
munkát végzett. 

• Köszönik szépen mindenkinek az együttműködést, úgy a Hivatal dolgozóinak, a 
kerület intézményeinek és a Torna Clubnak. 

Rendezvények: 
• Holnap avatnak, a Szállás utcában egy koreai bank új fiókot létesít. A rendezvényen 

részt vesz a Koreai Népköztársaság Nagykövete. 
• Felkérték arra, hogy legyen a fővédnöke Szekeres Pál államtitkár mellett egy olyan 

jótékonysági rendezvénynek, amelyet Bácskai Attila, más néven DJ DOMINIQUE 
szervez. Közel 270 millió forintot sikerült a közreműködésével daganatos betegségben 
szenvedő gyermekek számára összegyűjteni. Erről szól ez a holnapi jótékonysági 
rendezvény is. 

• Sok karácsonyi koncertre kerül sor, kéri, hogy lehetőség szerint vegyenek részt rajta. 
Kéri, hogy 2012. december 16-án 15 órától a Nemzetiségek Házában a nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyát is látogassák meg. 

• A Törekvés vívóteremben is sor kerül egy szép karácsonyi ünnepségre. 
• 2013. január 5-én (szombaton) 18 órától újévi gálahangversenyt szervez a Tutta Forsa 

Együttes a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 

Dr. Fejér Tibor: Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Palkovics Miklós professzor 
úr, Kőbánya Díszpolgára Prima Primissima Díjat kapott. (A Képviselő-testület megtapsalta a 
díj azottat.) 
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Szabóné Gerzson Sarolta: Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a második 
adventi vasárnap a Szent László Általános Iskola Harmónia Kórusa a Zágrábi Katedrálisban 
ünnepi kancertet adott. A Zágrábi Magyar nagykövetség most már ötödik éve minden évben 
magyar előadóművészeket hív meg a karácsonyi koncertre. Nagyon színvonalas, nagyon szép 
kancertet adott a kórus. 

Elnök: A Szent László Iskola kórusa szinte minden adventi időszakban valamelyik környező 
országba viszik önmaguk és a kerület jó hírét, hiszen jártak már Bécsben és most másik 
szomszédos országban. 
Bemutatja Németh László urat, a Kőbányai Tankerület igazgatóját, akinek gratulál a 
megbízatásához. (A Képviselő-testület tapssal köszöntötte Igazgató urat.) Reményeik szerint 
jó együttműködésben tudnak majd dolgozni. 
A meghívóban 13-as sorszámon szereplő napirendi pont került a Képviselő-testület elé 
különös eljárásrendben. A munkaanyag felkerült tegnap este a szerverre, az elmúlt napokban, 
hetekben sokat dolgoztak vele. A bizottsági módosító javaslatok is kedden és szerdán 
felkerültek a szerverre, illetve a meghívó 2-es napirendjéhez a könyvvizsgáló véleménye is. A 
36-os napirendi ponthoz kiegészítés került a szerverre. 

Tokody Marcell Gergely: Kérdezi, hogy a 13-as napirendi pont tegnapi anyagához képest, 
történt-e változás? 

Elnök: Semmilyen változás nincs, az egyetlen kérdés, hogy hol kerüljön elhelyezésre a 
Tankerület Javaslatot tesz sorrendmódosításra: az 5-ös sorszámon szereplő napirendi pont 
előtt tárgyalja a Képviselő-testület a meghívóban szereplő 11-es, 12-es, 13-as és 22-es 
napirendi pontokat. 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy a ll-es napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő
testület. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 
egyhangú szavazattal a napirendi pontok sorrendjében az alábbi módosításról dönt: 

- az 5. napirendi pont előtt tárgyalja a meghívóban ll., 12., 13. és 22. sorszámmal 
jelzett tervezett napirendi pontokat. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadására az elfogadott sorrendmódosítással 
együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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l. Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013. június 30-ig 
történő meghosszabbítása (907. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet (911. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi várható, 
felülvizsgált likviditási helyzete (891. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról (910. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A térfigyelő-rendszer 2013. január, február és március havi működtetésével 

összefüggő rendőrségi támogatások megállapadásai (898. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, valamint a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatója 
(880. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Köznevelési intézmények állami fenntartásba adása (915. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (857. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosító számú pályázat megvalósítása részeként a 
"Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 
homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítésének 
kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása (876. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőbányai 
út - Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca -
38303/37 hrsz.-ú telek- Kőér utca- Barabás utca- (38403/6) közterület- (38403/7) 
közterület-Bihari utca- Jegenye utca-Monori utca által határolt területegységének 
egyes területeire vonatkozó eseti FSZKT módosítás kezdeményezése (850. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ll. Budapest X. kerület Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Akna utca 
-Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyiút-Maglódi út 
által határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és 
FSZKT módosítás kezdeményezése (849. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út- Halom utca- Kápolna utca által 
határolt terület módosított Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (847. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, továbbá a lakosság 
nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 
26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (853. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

14. A Budapest X. kerület, 42137/91 helyrajziszámú névtelen közterület Kazah utcára 
történő elnevezése (848. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 
(856. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. A Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása (855. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvány 
kérelme (839. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról 
szóló településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról 
szóló megállapodás módosítása (890. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. Tájékoztató az RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi 
tevékenységéről (845. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (859. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve 
(854. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása (877. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése 
(860. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

24. Pátmagánvád tárgyában hozott ítélet elleni fellebbezés visszavonása (858. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Budapest X. kerület, Liget utca 26. szám alatti bérlakás elidegenítése (867. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Budapest X. kerület, Bihari utca 14/a szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (866. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Budapest X. kerület, Fokos utca l. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (868. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2 8. A Budapest X. kerület, Bánya utca 2. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (871. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Harmat utca 178. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (885. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 7. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (889. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 
elidegenítése (875. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. A Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. szám alatti üres lakás pályázati úton történő 
elidegenítése (878. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A Budapest X. kerület, Népligetben lévő pavilon-együttes fennmaradása (901. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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34. A Mahir Cityposter Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (905. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. Mennich József közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(906. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. A Kulcsár Lakatos-Fémipari Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyében benyújtott 
fellebbezése és méltányossági kérelme (873. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3 7. A Richter Gedeon Nyrt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (805. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

38. A Levitta Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (861. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (843. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013. június 30-ig 

történő meghosszabbítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos előterjesztését Kéri, akinek a napirendi 
ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Üdvözli az előterjesztést, hiszen kedvezőbb feltételeket nyújt, 
mint, amit a korábbi képviselő-testületi ülésen elfogadtak Kérdezi, tárgyaltak-e arról az OTP
vel, hogy jövő év második félévében mi várható a részükről? 

Dr. Szabó Krisztián: Nem tudtak ilyen tárgyalásokat folytatni, mert nem ismerik a leendő 
környezetet. 

Tokody Marcell Gergely: Tudnak-e arról valamit mondani, hogy átveszi a számlavezetést a 
Magyar Államkincstár és ezzel párhuzamosan esetleg lesz-e olyan hitelezési lehetőség, akár 
folyószámla-hitel, vagy folyószámla-hitel, amihez az állam nyújt segítséget és a kereskedelmi 
bankok kizárásra kerülnek, várható-e? 
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Elnök: Erről semmit nem tudnak. Egyedül az látszik, hogy az önkormányzat a likvidhitel 
intézményével nem él ebben a pillanatban. Ez még szigorúbb~ feszesebb gazdálkodást, 
pénzügyi fegyelmet követel mindenkitől. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra. 

486/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013. június 30-ig 
történő meghosszabbításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank 
Nyrt.-vel kötött 500 OOO OOO forint összegű folyószámlahitel-szerződés 2013. június 30-ig 
változatlan feltételekkel történő meghosszabbításáról dönt. 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre figyelembe véve 
amindenkor hatályos államháztartási törvényt és végrehajtásáról szóló jogszabályokat. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel karnatat és járulékos költségeit a 
hitel teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat-módosítások során 
figyelembe veszi. 
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve 
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési- és alszámlájára 
(ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira 
felhatalmazásorr alapuló beszedési megbízást biztosít. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott 
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodj on, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 
6. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelekből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben 
meghatározott hitelfelvételi korlátozás alá. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
2013. évi folyószámlahitel felvételéről szóló 450/2012. (XI. 15.) határozatát. 
Határidő: 2012. december 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

J ~ 
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Elnök: Remélték, hogy nem kell ezt a rendeletet tárgyalniuk, és a végleges költségvetést 
sikerül már decemberben elfogadni, nem így alakult. 

Dr. Szabó Krisztián: Tegnap este elkészült az intézményi átadás-átvételről szóló 
előterjesztés, amelynek van egy vonzata, ami miatt módosító javaslatot tesz a 
rendelettervezethez, ez pedig a Keresztury Dezső Általános Iskola ingatlanának a rendezése. 
A Fővárosi Önkormányzattal folytatott tárgyalások alapján egy olyan javaslat kerül a 
Képviselő-testület elé, amely előirányoz egy kedvezményes vásárlást, legfeljebb az 
értékbecslésben megállapított érték 10%-ának- 17 millió forint- erejéig. Javasolja, hogy a 
rendelettervezet 7. § (2) bekezdés c) ponttal történő kiegészítését, ami azt eredményezné, 
hogy az átmeneti költségvetés lehetövé teszi, hogy az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési 
rendeletéről szóló rendelet megalkotásáig új felhalmozási és felújítási feladatot nem indít c) 
pont: a Keresztury Dezső Általános Iskola ingatlanának rendezése kivételével. 

Elnök: Támogatja a módosító javaslatot. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javasiatra az 
elhangzott módosító javaslattal együtt. 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: 
A rendelettervezet 7. §(2) bekezdése egészüljön ki az alábbi c) ponttal: 
"c) a Keresztury Dezső Általános Iskola ingatlanának rendezése" 

(911/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 911/1. módosító javaslatot. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen 
szavazattal, 4 tartózkodással - a 911/1. módosító javaslat figyelembevételével - az 
előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi várható, 

felülvizsgált likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Élő Norbert: 560 millió forint megint eltűnt a rendszerből. Most már a 3 milliárd forintból 
l ,4 milliárd forint lesz, miközben nem látják, hogy hová tűnt az összeg. 
Módosító javaslata: 
Az előterjesztés egészüljön ki döntési javaslattal az alábbiak szerint: 
" .. /2012. (XII.13.) KÖKT határozat 
a január havi likviditási helyzetről szóló jelentéshez 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a 2013. január havi likviditási helyzetről szóló tájékoztatóban kerüljenek 
feltüntetésre az Önkormányzat lekötött betétállományának 560 millió forint összegű 
csökkenését eredményező döntések. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. január 19. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(89111. módosító javaslat) 

Elnök: Teljesen egyetért azzal, hogy Képviselő úrnak igénye van arra, hogy lássa, hogy mire 
költik a forrásaikat Javasolja, hogy mindig tanulmányozza át azokat a napirendi pontokat, 
amelyeket tárgyalnak, hiszen azokból jól nyomon követhető a pénz felhasználása. Iskolákat 
újítottak fel, veszélyt hárítottak el (Óhegy park), körforgalmat építettek, működtették az 
intézményeiket, bért fizettek, rezsit fizetnek). Mindenki tudja, hogy felhalmozási bevételük 
ebben az évben minimális volt. Ennek az összefoglaló jelentését a zárszámadás teljes 
egészében tartalmazni fogja. Fölösleges olyan munkát elvégezni, bár híve a teljes 
nyilvánosságnak, amit kötelezően elvégeznek 

Élő Norbert: Magyarán, felélték ezt az 560 millió forintot. Kielégítő választ kapott 
Polgármester úrtól. 

Elnök: Ez az Önkormányzat a lehetőségeit 2006-ban feléhe. Akkor fogyott el az utolsó 
részvénycsomag, ami közel 5 milliárd forintot jelent. Akkor adták el a Mázsa teret, a 
Hungexpo eladásából befolyt l ,8 milliárd forint, akkor szinte az összes vagyonukat fel élték. 
Azóta a felhalmozási bevételük teljes egészében az adóbevételekre alapozódik. 

Dr. Pap Sándor: Csak a Kőbányai Önkormányzat pénzeszközeiből közel 3 milliárd forint 
beruházás történt az elmúlt két évben. Az államháztartási törvény módosítása miatt 
valamennyi intézményük önálló számlával rendelkezik, ezért pár hónapja kibővítették a 
likviditási jelentésüket, és mögé rakták az intézményi számlákat. Ez a pénz több helyen van 
most. A ciklus eleje óta félmilliárd forinttal csökkentették a hiteleik összegét. 

Élő Norbert: Javasolja, ha Alpolgármester úrnak tiszta a lelkiismerete, írja le ezeket a 
számokat. Kéri, szavazzák meg a határozati javaslatát, utána mindenki tisztán fog látni. 
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Dr. Pap Sándor: Egy kerület vezetőségének a felelősségéhez hozzátartozik, hogy a 
transzparenciát a legmélyebb mértékig biztosítani kell. Felületes szemlélő azt a benyomást 
nyerheti a vita során, hogy nem mindig sikerült túljutni az előterjesztések első oldalán. Kéri, 
hogy Képviselő úr frissítse fel az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseit 
Az összes kért információ folyamatosan le van írva, van költségvetésük, zárszámadásuk, 
valamennyi gazdasági társaságuk beszámol. 

Révész Máriusz: Élő Norbert kérése véleménye szerint teljesen jogos, fellehet tenni ezeket a 
kérdéseket, és a városvezetésnek ezeket az igényeket ki is kell elégíteni. Ezt a kérést a 
városvezetés minden évben teljesíti is, hiszen el kell készíteni a zárszámadást, amit el kell 
fogadnia a Képviselő-testületnek, és ebben minden szám benne van. Minden közbeszerzés, 
amit kiírtak, az előrekalkulált összegnél sokszor lényegesen kevesebbe került. Soha ilyen 
mennyiségben pályázati pénzt nem nyert a kerület. Soha ilyen mértékű befektetés nem volt. A 
Kőbányai Önkormányzat a pénzügyi lehetőségeihez képest kimondottan sokat és erőteljesen 
fejlődik. 

Elnök: Hosszan lehetne sorolni, hogy milyen felhalmozási kiadások jelentek meg ebben az 
évben, milyen egyéb intézkedések, például l 00 millió forinttal nőtt a gyerekek ingyenes 
étkeztetésére fordított összeg. Nincs több hozzászólásra jelentkező. Kéri, Képviselő urat 
fogalmazza meg precízen a határozati javaslatát. 

Élő Norbert: Határozati javaslat: az idén a betétállományból eltűnt 564 millió forint, és 
ennek konkrét felhasználásáról szeretne kimutatást kapni. 

Elnök: Természetesen meg fogja kapni Képviselő úr a zárszámadás keretében a kimutatást. 
Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő határozati javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 
ll ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadja el a 891/1. módosító javaslatot. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Somlyódy Csaba: A számok azt mutatják, hogy a vállalkozói szférában nem olyan 
egyértelműek a dolgok, hiszen drasztikusan nő a vállalkozásoknál a méltányossági kérelmek 
száma, és az összege is. Ígéretet kapott Jegyző úrtól, hogy a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díjára félév múlva visszatérnek, véleménye szerint a megjelenő adatok 
alapján is indokolt a bérleti díjak vizsgálata. Az anyagból kiderül, hogy javult az adóbeszedési 
morál. 

Tokody Marcell Gergely: Az előterjesztésben láthatják a gépjárműadó alulteljesítését, és 
annak indoka, hogy a vállalkozások jellemzően eladják a személygépjárműveket, így 
próbálnak valamiféle jövedelemhez jutni. Ez alátámasztja azt a döntését, amikor azt javasolta, 
hogy ne emeljék a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját, hiszen nem állnak ma 
úgy a vállalkozások, ami alátámasztaná, hogy ilyenfajta díjemelésekre sor kerülhet. 

Élő Norbert: Az építményadónál majdnem 200 millió kintlévőség van, a gépjárműadóból 
pedig 422 millió forint, és ebből 500 millió forint behajthatatlan, mert felszámolás alatt van a 
cég, illetve a gépjárműadónál 80 millió forint behajthatatlan. Kérdezi, hogy az 
építményadónál befolyik-e az 1,6 milliárd forint, vagy ez is a felszámolás sorsára jut? A 
gépjárműadóból a 422 millió forint hátralék hogyan keletkezhetett? Nem azt látja, hogy javul 
a behajtás, hanem rosszabbodik. Várhatóan jövőre hány százaléka folyik be az 1,6 milliárd 
forintnak, vagy öt éven belül, és ugyanez a kérdése a gépjárműadónál 7 

Elnök: Nem árt tudni, hogy mindig göngyölt adatokról beszélnek. 

Dr. Szabó Krisztián: Az adóbehajtás jogszabályban rögzített eszközeit is szemlélteti a 
beszámoló. Nagyon eltérőek ezek az eszközök az építményadó, illetve a gépjárműadó 
körében. A 2011. és 2012. évi adatokat összevetve látható, hogy a gépjárműadó tekintetében a 
göngyölt hátralék kismértékben, mindössze 12 millió forinttal emelkedett. A gépjárművek 
esetében jóval erőteljesebben, hatékonyabban alkalmazták a meglévő jogszabályi eszközöket, 
elsősorban a gépjármű forgalomból történő kivonása tekintetében. Fel kell hívni a figyelmet, 
hogy a gépjárműadó tartozás nem szűnik meg akkor, ha a gépjárművet időközben értékesítik, 
vagy a gépjárművet már kivonták a forgalomból, vagy végrehajtás során árverésre 
bocsátották. Az Önkormányzat a különböző adókintlévőségeinek a behajtása tekintetében a 
végrehajtási eljárásban igencsak hátraszorul. Felszámolási-, csőd-, és végelszámolási 
eljárásban minden esetben élnek a bírósági végzésben adott felhívás alapján a hitelezői 
igények bejelentésével, ezeknek a hatékonysága azonban kicsi. Azt, hogy a jövő, vagy az 
elkövetkező években milyen arányban fognak megtérülni ezek a kintlévőségek, nem tudja 
megmondani. Azt tudjamondani és ígérni, hogy minden törvényes eszközzel az Adócsoport 
fellép a végrehajtási eljárásokban, minden hitelezői igényt bejelentenek, még akkor is, ha 
tudják, hogy nulla százalékban fog megtérülni a kintlévőség. Gazdasági társaságok 
megszűnésével sajnos igenjelentős mértékben tűnik el az adóalany és szűnik meg a kielégítés 
forrása, természetes személyek esetén pedig a teherbíró képesség szabja a határát a 
végrehajtásnak. Sajnos ezeknek a kintlévőségeknek a jelentős része, elvülési időn belül nem 
lesz végrehajtható. 
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Élő Norbert: Akkor 10% alatti megtérüléssei számolhat. Javasolja, hogy legközelebb 
jelezzék az előterjesztésben, hogy a megtérülési valószínűsége ennek csekély, de minden jogi 
eszközt megtesznek. El tudja fogadni, amit Jegyző úr elmondott, hogy gond van a behajtássaL 

Révész Máriusz: El kell mondja, hogy Élő Norbert képviselő úr, bizonyos szempontból itt is 
nyitott kapukat dönget, hiszen, ha megnézi, hogy a költségvetés hogyan kerül tervezésre, 
pontosan ezt figyelembe véve tervezték meg a Polgármesteri Hivatalban a költségvetés 
adóbevételeit Bizonyos szempontból örömteli, hogy novemberig sikerült a betervezett 
bevételeket elérni, és ezt sikerül is majd meghaladni. Törvény szabályozza, hogy a 
kintlévőségeket nyilván kell tartani, meg kell próbálni beszedni, és a költségvetés úgy kell 
összeállítani, hogy figyelembe veszik, hogy mennyi pénz folyik be az adóbevételbőL Akkor 
lehet ettől a költségtől eltekinteni, ha az elévülési idő és egyéb feltételek teljesülnek. 

Elnök: Az a fajta drasztikus változás, amire képviselőtársai utalta, nem olvasható ki a 
számokból, egyedül az építményadónál van némi növekedés az elmaradásban, a többi teljesen 
az átlagos szintet hozza. A vállalkozások teljesítőképessége ilyen módon ebből az anyagból 
nem tükröződik. Nincs hozzászólásra jelentkezés, a napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 

Elnök: Javasolja, hogy nyilvános ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület az 5. napirendi 
pontot. Kéri, szavazzanak a j avaslatra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal nem tárgyalja zárt ülés keretében az 5. napirendi pontot. 

5. napirendi pont: 
A térfigyelő-rendszer 2013. január, február és március havi működtetésével összefüggő 

rendőrségi támogatások megállapodásai 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Előterjesztő Alpolgármester úr nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos 
előterjesztést, módosító javaslata felkerült a szerverre. 

Előterjesztő írásbeli módosító javaslata: 

I. 

A fent hivatkozott előterjesztés 2. mellékletében szereplő Képviselő-testületi határozattervezet 
l. pontjában jóváhagyásra javasolt l. mellékletű - Túlszolgátat támogatására vonatkozó -
megállapodás 7. pontjában leírt "Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályázásáról szóló .. .12012. (XII 13.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 
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2013. január, február és marczus hónapra vonatkozóan, a BRFK reszere a térjigyelő 
tevékenység során végzett túlszolgálatra 9 OOO OOO Ft, azaz kilencmillió forint összegű 
támogatást biztosít, amely támogatási összeg a kijizefőt terhelő járulékat is magában 
foglalja. " mondatról, a "Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályázásáról 
szóló ... 12012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletébenfoglaltak alapján 2013. január, február 
és március hónapra vonatkozóan, a BRFK részére a térjigyelő tevékenység során végzett 
túlszolgálatra 14 318 OOO Ft, azaz tizennégymillió-háromszáztizennyolcezer forint összegű 
támogatást biztosít, amely támogatási összeg a kijizefőt terhelő járulékat is magában 
foglalja. " mondatra módosul. 

A Túlszolgálat támogatására vonatkozó megállapodás tervezet 8. pontjában leírt "Az 
Önkormányzat a támogatási összeget oly módon biztosítja, hogy a jelen megállapodás 
aláírását követően minden hónap l O. napjáig- első esetben 2013. január l O-éig- 3 OOO OOO 
Ft-ot, azaz hárommillió forint összeget (amely tartalmazza a kijizefőt terhelő járulékokat is) 
átutal a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára." 
mondatról, a "Az Önkormányzat a támogatási összeget oly módon biztosítja, hogy a jelen 
megállapodás aláírását követően minden hónap l O. napjáig- első esetben 2013. január l O
éig - 4 772 667 Ft-ot, azaz négymillió-hétszázhetvenkettőezer-hatszázhatvanhét forint 
összeget (amely tartalmazza a kijizefőt terhelő járulékokat is) átutal a BRFK Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára." mondatra módosul. 

II. 
A fent hivatkozott előterjesztés 3. mellékletében szereplő Képviselő-testületi határozattervezet 
l. pontjában jóváhagyásra javasolt l. mellékletű - Közterületi térfigyelő-rendszer 
használatára vonatkozó - megállapodás 6. pontjában leírt "Jelen megállapodásban vállalt 
feladatai teljesítésére naponta 2x12 órás váltásban legfeljebb 6 főt, továbbá a 
feladatellátással kapcsolatban felmerülő havonkénti adminisztratív tevékenység elvégzésére, a 
vezénylési terv, a megbízást szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére l fő 
szervezőtisztet megbízást díj alapján biztosít." mondatról, a "Jelen megállapodásban vállalt 
feladatai teljesítésére naponta 2x12 órás váltásban legfeljebb 4 főt, továbbá a 
feladatellátással kapcsolatban felmerülő havonkénti adminisztratív tevékenység elvégzésére, a 
vezénylési terv, a megbízást szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére l fő 
szervezőtisztet megbízást díj alapján biztosít." mondatra módosul. 

A Közterületi térfigyelő-rendszer használatára vonatkozó megállapodás tervezet 15. pontjában 
leírt "A megállapodás l. pontjában meghatározott térjigyelő tevékenység támogatására a 
szerződés időtartama alatt ( 2013. január l. napjától 2013. március 31. napjáig terjedő 
időtartamra ) 17 320 OOO Ft, azaz tizenhétmillió-háromszázhúszezer forint keretösszeget 
biztosít. " mondatról, a "A megállapodás J. pontjában meghatározott térjigyelő tevékenység 
támogatására a szerződés időtartama alatt ( 2013. január J. napjától 2013. március 31. 
napjáig terjedő időtartamra ) ll 632 OOO Ft, azaz tizenegymillió-hatszázharminckettőezer 
forint keretösszeget biztosít. " mondatra módosul. 

Indokolás 

A térfigyelő rendszer 2013. január, február és március havi működtetésével összefüggő 
rendőrségi támogatások megállapodásairól szóló 898/2012. számú előterjesztéshez csatolt 
határozattervezetek l. mellékletében, valamint a 2., és 3. mellékleteivel összefüggő -
Túlszolgálat támogatására és a Közterületi térfigyelő-readszer használatára 
megállapodásokban leírt összegek módosítását az indokolja, hogy ezen költségek a térfigyelő 
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kamrák által közvetített képek megfigyelésének feladatait ellátók tekintetében naponta 2x12 
órás váltásban, 6 fő figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
Ezzel szemben ténylegesen naponta 2x12 órás váltásban csak 4 fő látja el ezen feladatokat 
megbízási díj ellenében történő önkormányzati támogatássaL 
További 2 fő rendőrségi munkatárs a térfigyelős tevékenységgel kapcsolatban szükségessé 
váló intézkedéseket, kizárólag túlszolgálati díjazású önkormányzati támogatással, naponta 
2xl2 órás váltásban biztosítja. · 
Az eredeti előterjesztés végrehajtási feltételeiben meghatározott éves szintű rendőrségi 
támogatás összegét nem változtatja meg a módosítások következtében nyújtandó támogatások 
összege, melyet számszakilag is alátámaszt az alábbi táblázat: 

A személyi bérek és járulékaik 2013. évben várható költsége együttesen: 

megbízási díj 2013. január- december ( 12 hónap): 

túlszolgálat 2013. január- december ( 12 hónap): 

összesen: 

eredeti 

83 512 eFt 

36 OOO eFt 

119 512 eFt 

módosított 

59 512 eFt 

60 OOO eFt 

119 512 eFt 

A 2013. január, február és március hónapok személyi (megbízási díj és túlszolgálat) bére és 
annakjárulékai fedezetét az Önkormányzat biztosítja az átmeneti költségvetésben a KŐKERT 
Kft. keresztül. A ma ismert feltételrendszer alapján ezen összeg: 

megbízási díj 2013. január- március (3 hónap): 
túlszolgálat 2013. január- március (3 hónap): 

összesen: 

eredeti 
17 320 eFt 
9 OOO eFt 

26 320 eFt 

módosított 
ll 632 eFt 
14 318 eFt 

25 950 eFt 

A Képviselő-testület által, a 20013. január, február és marems hónapra biztosítandó 
rendőrségi támogatások - közterületi térfigyelő-rendszer használatára és túlszolgálat 
támogatására - pontos összegét összességében nem változtatja meg a Képviselő-testületi 
határozatok és az alapján jövőben megkötendő megállapodások módosításai, ezért javaslom 
az előterjesztés, módosításokkal együtt történő elfogadását." 

898/1. módosító javaslat 

Tokody Marcell Gergely: Támogatni fogja az előterjesztést, hiszen valamilyen mértékig 
pozitívan hat a közbiztonság állapotának alakulására, de megjegyzi, hogy az éves költség, 
amelyet az Önkormányzat finanszíroz közel 120 millió forintot jelent. Komoly támogatást 
adnak a rendőrségnek, ezért cserébe elvárnának egy arányos · szolgáltatást. A közrend 
védelme, amit a Rendőrségnek el kell látnia, az ma nem kielégítő. Javasolja, járjanak közre 
annak érdekében a gyalogos járőrözés, demonstratív jelenlét jelenjen meg a Rendőrség 
részéről. Ne feledkezzenek meg arról, hogy alapvetően a Rendőrség működtetése a 
Belügyminisztérium alá tartozik, ez állami feladat. Nem az Önkormányzat feladata lenne, 
hogy az egyébként szűkös lehetőségeiből a Rendőrséget segítse. 

Tóth Balázs: Egyetért abban, hogy Kőbányán és az egész országban a közrend és 
közbiztonság fenntartása a Rendőrség feladata. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy az 
Önkormányzat, amiben tudja, segítse a Rendőrség munkáját. A karnerarendszer 
működtetésének csak akkor van értelme, ha feláll egy újabb rendőr páros, akik a kerületet 
járják, hogy reagálni tudjanak az eseményekre. 
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Véleménye szerint ez már nem az Önkormányzat feladata lenne. Az, hogy kellő szám ú rendőr 
legyen a köztereken az igenis a Rendőrség feladata. Felhívja a figyelmet, hogy a szerveren 
lévő módosító javaslatban a számok, és azok megnevezése rosszul szerepel. 

Elnök: Jegyző úr vizsgálja a számokat, amennyiben nem sikerül tisztázni, javaslatot tesz a 
napirendi pont fefüggesztésére, amíg a pontos számot nem látják. 

Radványi Gábor: Kéri, amikor szavaznak, arra koncentráljanak, hogy szeretnék-e Kőbányán 
a közbiztonságot erősíteni. Ha ehhez az állami források kevesek, és az Önkormányzat hozzá 
tud tenni, ezt meg kell adni a kőbányai lakosok érdekében. 

Mihalik András: Újhegyen hiába létesült körzeti megbízotti iroda, nem sokat változott a 
helyzet. 

Somlyódy Csaba: Egyetért azzal a szakmai nézettel, hogy egy térfigyelő-rendszer, ami nem 
olcsó dolog, és egyre nagyobb területeket tudnak lefedni a kerületben, azt fontosnak tartja a 
Képviselő-testület. Tudomásul kell venni, bár Kőbánya nem a legrosszabb Budapesten, de 
egyáltalán nincs megoldva az állomány feltöltése megfelelő szintre. 

Elnök: Eljön majd az idő, amikor előkerül a Rendőrség értékelése, és ezen napirendi pont 
keretében helye van mindannak, amit elmondtak képviselőtársai. Tudni kell, hogy minden 
környező kerület fejleszti a térfigyelő-rendszerét, amennyiben Kőbánya ezt nem teszi meg, 
akkor azok a bűnözők, akik máshonnan kiszorulnak, Kőbányára fognak jönni. Elemi érdekük, 
hogy ezt a rendszert fejlesszék. Nyilván a megfelelő reagáló egységeket mindig biztosítani 
kell, a kettő együtt ér valamit. 

Agócs Zsolt: A Gazdasági Bizottság ülésén megkérte Ács Péter urat, hogy a következő fél év 
után összegezze a megerősített szolgálat hatékonyságáról. 

Tóth Balázs: Nem tartja jogos követelésnek, hogy a térfigyelő kamerákhoz plusz rendőrjárőrt 
fizessen a Képviselő-testület. Bejelenti, hogy tartózkodni fog a szavazásnáL 

Elnök: Az Önkormányzat a bért biztosítja a plusz két emberhez, nem két státuszt 
biztosítanak. Dönthetnének úgy is, hogy egyáltalán nem telepítenek Kőbányán térfigyelő
rendszert, nem biztosítanak ehhez megfigyelőket, de más módon nagyon sokba kerülne. Vagy 
tesznek a kerület polgárai érdekében, hogy nagyobb legyen a közbiztonság, erre áldoznak 
vagy nem. Jelen pillanatban nincs más alternatíva. 

Varga István: Azokon a részeken, ahol nem lehet térfigyelő-kamerát létesíteni, ott meg 
kellene erősíteni a személyi jelenlétet. Amíg a Rendőr-főkapitányság nem biztosít plusz 
létszámot, addig a Kőbányai Önkormányzatnak kelllépnie az ügyben. 
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Révész Máriusz: Rendőrkapitány úr világosan elmondta, hogy központi költséget erre a célra 
nem kap, és csak úgy tudja a térfigyelő-rendszert, ha azoknak a rendőröknek a túlóra pénzét, 
akik ezeket a kamerákat figyelik, az Önkormányzat biztosítja. Véleménye szerint a Képviselő
testületnek nincs más lehetősége, ezt a pénzt ki kell fizetni. 

Somlyódy Csaba: Többen azt vitatják, hogy akik kint vannak az utcán pluszban két ember, 
erre többen azt mondják, hogy ez már a Rendőrség feladata lenne. 

Elnök: Tudomásul kell venniük, ha Kőbányán térfigyelő-rendszert szeretnének működtetni, 
azt teljes egészében a Kőbányai Önkormányzatnak kell finanszírozni. 

Tóth Balázs: Elfogadja, hogy a karnera előtt ülő rendőröknek fizetik a munkabérét, az a 
problémája, hogy amikor reagálni kell az Rendőrség feladata lenne. Most már lassan a 
rendőrségi feladatokat is átvállalják. 

Elnök: Az egyik nem működik a másik nélkül, és nem tudják áthárítani sajnos. Ha a Pongrác 
telepen kiépül a kamera-rendszer, akkor újra kérdésként felmerül, és továbbra is 
Önkormányzatnak kell mindezt biztosítani. Kéri, Jegyző urat, ismertesse a pontos 
számadatokat. 

Dr. Szabó Krisztián: A szöveges megjelölése az összegeknek nem jó, a helyes összeg a 
14 318 OOO Ft és a 4 772 667 Ft. A határozattervezetben helyesen szereplő összeg szerepel 
tévesen a szerződéstervezetben, ez javítva lesz. Tehát a határozattervezetben szereplő 

25 950 OOO Ft a támogatás, teljes és helyes összege. 

Elnök: A napirend vitáját lezárja. A módosító javaslatot Alpolgármester úr támogatja, a 
pontosítás technikai jellegű, így módon beépül. Kéri, szavazzanak az előterjesztés 

mellékleteiben szereplő határozati javaslatokra. 

487/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a közterületi térfigyelő-rendszer 2013. január, február és március hónapra vonatkozó 
üzemeltetéséhez szükséges rendőrségi támogatási összeg biztosításáról 
( 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő
rendszer 2013. január, február és március hónapban történő üzemeltetéséhez szükséges 
rendőrségi támogatásra a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési 
Non-profit Közhasznú Kft. részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályázásáról szóló önkormányzati 
rendeletében 25 950 eFt összeget határoz meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. működési támogatása 
soron terveztesse be a 2013. április hónaptól december hónapig terjedő iciőszakra összesen 
93 562 eFt összeget. 
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Határidő: 2013. évi költségvetés elkészítése 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

488/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2013. január, február és március hónapra vonatkozó, a túlszolgálat 
támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
túlszolgálat támogatása tárgyában kötendő megállapodást - a 89811. módosító javaslat 
figyelembevételével - az l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének elfogadását követően a túlszolgálat támogatása tárgyában a megállapodást 
2013. december 31. napjáig kösse meg. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

489/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2013. január, február és március hónapra vonatkozó, a közterületi 
térfigyelő-rendszer használatáról szóló megállapodás megkötéséről 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
térfigyelő rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást - a 898/1. módosító javaslat 
figyelembevételével - az l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének elfogadását követően a térfigyelő rendszer használata tárgyában a 
megállapodást 2013. december 31. napj áig kösse meg. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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6. napirendi pont: 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, valamint a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Agócs Zsolt: Az anyagban nem talált említést a közterületen lévő veszélyes anyagok 
kezelésével kapcsolatban. 

Gardi József: A veszélyes anyagokkal elsősorban az üzemi területeken belül foglalkoznak, 
az iparbiztonsági szakterületen belül. Kirendeltség-vezető úr beszámolója nem a teljes évre 
vonatkozik. Mindenképpen folyamatban vannak a közterületen lévő veszélyes anyagok 
ellenőrzése is, de ebben a kérdésben nem kompetens válaszolni, továbbítja a felvetés a 
Kirendeltség-vezető felé. 

Elnök: A közterületen elhelyezett veszélyes anyagokkal kapcsolatban egy bizonyos ponton 
túl illetékes a Katasztrófavédelem, egy bizonyos pontig nem az ő illetékessége ennek a 
vizsgálata, kezelése, azonban mindig együttműködő, ha a közterületen elhelyezett anyagokkal 
kapcsolatban bármilyen probléma jelentkezik. Nincs több hozzászólásra jelentkező, a 
napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. Megköszöni Gardi úr szóbeli 
kiegészítését. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a X 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatóját megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
Köznevelési intézmények állami fenntartásba adása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztés viszonylag későn került a szerverre, de annak ellenére, hogy az 
anyaggal, annak mellékleteivel, az intézményekkel kötendő megállapodással már hónapok óta 
dolgoznak, a jogszabály, amely az átadás-átvétel kereteit megfogalmazta az elmúlt napokban 
került elfogadásra a Parlament által. A munka a jogszabály nélkül is elindulhatott, hiszen a 
köznevelési törvény nyári elfogadása már megfogalmazta azokat a feladatokat, amelyeket el 
kellett végezni az elmúlt időszakban. Nagyon nagy munka volt, megfeszített feladatellátást 
követelt az intézményvezetőktől, az intézményekben dolgozóktól, a Polgármesteri Hivatalban 
dolgozóktól, Tankerületi Igazgató úrtól. Köszöni mindenkinek, hogy sikerült ezt a munkát 
úgy elvégezni, hogy megítélése szerint Kőbányán a feladatellátás rendszere a január l-jétől 
életbelépő változások zökkenőmentesen tudnak a feladatellátás változásának ellenére is 
továbbmenni. 
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Meggyőződése, hogy számos tekintetben előrébb járnak, mint más települések, hiszen a 
megállapodások már nemcsak az intézményfenntartó központ és az önkormányzat között 
köttetnek meg, hanem az intézmények és az önkormányzat között is. A Tankerület helyét a 
Füzér udvarban jelölnék ki, a volt Cserkesz Pékség és a mellette lévő irodahelyiségek 
biztosításával. Ez olyan városközponti hely, amely megítélése szerint jól szolgálná a 
feladatellátást Megadja a szót Németh László úrnak a X. kerületi Tankerület igazgatójának 

Németh László: Kifejezi a köszönetét azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt időszakban 
emberfeletti munkát végeztek. A Polgármester Hivatal, a kollégák, az intézmények 
hozzáállása példaértékű volt. Tudják, hogy egy olyan átalakításba fognak bele, amelynek az 
elmúlt harminc évben a közelébe sem jutott még egyik átalakítás sem. Az átalakítások 
gyakran fájdalmas tárgyalásokkal, döntésekkel járnak. Köszöni az intézményvezetők 
hozzáállását, és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az anyag összeállítását. Biztos, hogy 
a megállapodás, amely a Képviselő-testület elé került, megalapozza azt az együttműködést, 
ami nélkül nem tudják működtetni az intézményeiket A fenntartást és a működtetést egy 
határozott vonallal szétválasztani nem lehet. 

Elnök: Megadja a szót Jegyző úrnak, pontosan fogalmazza meg, hogy hová kerüljön a 
Tankerület elhelyezésére vonatkozó pont. 

Előterjesztői módosító javaslatot dr. Szabó Krisztián ismerteti: 
Az előterjesztés határozattervezet l. mellékletében foglalt megállapodás-tervezet a IV. 
MEGÁLLAPODÁS TARTALMA fejezetében egy új 3. pont kerül beszúrásra az alábbiak 
szerint, a jelenlegi 3. pont elé, ezzel a további számozás értelemszerűen módosul: 
"3. A Tanterület székhelye 
Az átadó a tulajdonát képező, Budapest X., Körösi Csoma Sándor sétány 8. szám alatti 
88,73 m2 alapterületi irodahelyiséget a köznevelési feladatok ellátásához, az irányítói és 
fenntartói jogok gyakorlásához az átvevő ingyenes használatába adja, tankerületi 
székhelyként biztosítja." 

(915/1. módosító javaslat) 

Elnök: Támogatja az elhangzott módosítást. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 

490/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásáról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefliggő 
intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodás megkötésére- a 915/l. módosító javaslat figyelembevételével- az l. melléklet 
szerinti tartalommal. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét követően az 
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önkormányzat és az intézmény közötti feladatok megosztásáról szóló megállapodás 
megkötésére az intézményekkel a 2. melléklet szerinti tartalommal. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát és a 4. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 
15-étől a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett 232,5 álláshelyét öt fővel csökkenti, a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 2012/2013-as tanévre engedélyezett 84,29 pedagógus álláshelyét 5 
álláshellyel bővíti. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 
15-étől a Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász utca 24.) 31,13 álláshelyét négy fővel 
csökkenti, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent 
László tér 7-14.) 57 álláshelyét két fővel csökkenti, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012/2013-as tanévre engedélyezett 81 
pedagógus álláshelyét hat pedagógus álláshellyel bővíti. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 4. és az 
5. pontban meghatározott álláshelyváltozással érintett intézmények vezetőit, hogy a három fő 
gyógypedagógus, egy fő koncluktor és egy fő konduktor-gyógypedagógus, valamint a hat fő 
úszóoktató közalkalmazotti áthelyezéséről gondoskodjék. · 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az álláshelyváltozásokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeleten 
vezesse át. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) ingatlanának 
rendezésére legfeljebb bruttó 17 OOO OOO forint vételáron megvásáralja a Budapest Főváros 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest X. 
kerület 3 92101182 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az ll 06 Budapest, Gyakorló u. 
cím alatt található korlátozottan forgalomképes ingatlant. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy kösse meg az adásvételi szerződést Budapest Főváros 

Önkormányzatával, és gondoskodjék a vételár fedezetének a 2013. évi átmeneti 
költségvetésbe történő betervezéséről. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgá~mester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda csoportvezetői 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport 
vezetője 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Köszönti Óvodavezető asszonyt. Előterjesztőként nem kívánjaszóban kiegészíteni az 
írásos anyagot. Óvodavezető asszony hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz a 
napirendi pont felvételekor. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az l. 
mellékletben szereplő határozati javaslatra. 

49112012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kloczkáné 
Rózsavölgyi Katalin, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25. §(2) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel 2012. 
december 15-ei hatállyal megszünteti. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a további 
munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kloczkáné 
Rózsavölgyi Katalin közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő 

megszüntetésével összefüggő juttatására l 579 627 Ft összeget (l 243 800 Ft juttatás és 
335 826 Ft járulék) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 6. sora 
(Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kloczkáné 
Rózsavölgyi Katalint 2012. december 17-ével továbbfoglalkoztatja, és 2012. december l 7-
étől 2013. július 31-ig, határozott időre megbízza a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetői 
teendőinek ellátásával. Alapilletményét G fizetési osztály, 14. fizetési fokozatnak megfelelő 
208 915 Ft-ban, további szakképzettségért járó illetménynövekedését 10 446 Ft-ban, a 
magasabb vezetői pótlékát 48 OOO Ft-ban, illetményét összesen 267 400 Ft-ban határozza 
meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. december 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyző Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosító számú pályázat megvalósítása részeként a 
"Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 

homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítésének kivitelezési 
munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslata. 

492/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosító számú pályázat megvalósítása részeként a 
"Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 
homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítésének kivitelezési 
munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2009-
5.3.0/A-0160 azonosító számú, "Energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat 
megvalósítása részeként a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, 
Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítésének 
kivitelezési munkái" tárgyú, hirdetmény közzétételével induló nemzeti eljárásrend szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza 
meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, 
Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítésének 
kivitelezési munkái" tárgyú, hirdetmény közzétételével induló nemzeti eljárásrend szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására az l. melléklet szerinti tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Elnök: A napirend i pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
Budapest X. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőbányai út

Szállás köz- Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza- Teherkocsi utca- 38303/37 hrsz.-ú 
telek - Kőér utca - Barabás utca - (38403/6) közterület- (3840317) közterület - Bihari 

utca- Jegenye utca-Monori utca által határolt területegységének egyes területeire 
vonatkozó eseti FSZKT módosítás kezdeményezése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

493/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőbányai 
út - Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 
hrsz.-ú telek - Kőér utca - Barabás utca - (38403/6) közterület - (3840317) közterület -
Bihari utca - Jegenye utca - Monori utca által határolt területegységének egyes 
területeire vonatkozó eseti FSZKT módosítás kezdeményezéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
Kőbányai út - Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca -
38303/37 hrsz.-ú telek- Kőér utca- Barabás utca- (38403/6) hrsz.-ú közterület- (3840317) 
hrsz.-ú közterület-Bihari utca- Jegenye utca-Monori utca által határolt területegységének 
egyes területeire vonatkozóan a határozat l. melléklete szerinti tprtalommal kezdeményezi 
Budapest Főváros Közgyűlésénél az FSZKT eseti módosítását. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Akna utca

Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyi út- Maglódi út 
által határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és 

FSZKT módosítás kezdeményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A módosító javaslatok felkerültek a szerverre. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Agócs Zsolt módosító javaslata: Javasolja, hogy a temető környezetében lévő Ezüstfa utca 
menti terület ne kerüljön átsorolásra munkahelyi övezetté, ehhez szükséges a 
határozattervezet l. mellékletének alábbi módosítása, valamint annak a szabályozási terven 
történő átvezetése is. 
A határozattervezet l. mellékletében szereplő "Javasolt változtatások és várható hatások 
ismertetése területrészenként" 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"4. Ezüstfa utca menti terület 
Az Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint került 
KV-TE jelű temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával a mintegy 23 ha-os 
terület temetkezési célra történő tartalékolása okafogyottá vált. A jelenlegi temetőkerítés 
mentén egy mintegy 70m széles erdősáv (mintegy 7-8 ha) tervezett, ezáltal ezen az oldalon is 
megoldódhat a temető izolálása a környező munkahelyi területektőL Ez az átsorolás egyúttal 
biztosítja a volt Akna bánya egy részén tervezett energiapark (K-EP terület) elhelyezésemiatt 
szükséges erdőpótlást [A tartalékterület Ezüstfa utca menti fennmaradó mintegy 140m 
széles sávja (kb. 15-16 ha) a kiépített infrastruktúrára alapozva munkahelyi területté 
válik, ahol a főváros számára lehetőség adódik a térségben szükséges munkahelyi 
funkciók (pl. sírkőfaragó műhelyek, hulladékkezelés stb.) elhelyezésére is.] 

(849/1. módosító javaslat) 
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Dr. Pap Sándor írásbeli módosító javaslata: 
"Tisztelt Képviselő-testület! 
A címben szereplő napirendi pont K-EP (energiapark) övezetbe javasolja besorolni a volt 
Akna bánya területének a Gránátos utcától délre eső részét. A tulajdonos megkereste az 
Önkormányzatot, kezdeményezvén az egész volt bánya területénekaK-EP övezetbe történő 
besorolását, tekintettel a megújuló energia-termelésbe bevonható területek iránt megjelent 
igényre. Figyelemmel a hasznosítás újszerű és előremutató voltára, illetve a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság a témában már többször megfogalmazott, ezzel egybevágó 
véleményére, javaslom a kérést támogatni. 
A fentieknek alapján javaslom, hogy az előterjesztés l. mellékletét a Tisztelt Képviselő
testület az alábbiak szerint: 
A melléklet első oldalán: 
A KSZT programjavaslat a tervezési területen belül három részterületen tervezi az 
FSZKT módosítását: 

- a volt Akna bánya területének [egy részén] egészén (l. terület), 
- a Kozma utca ipari vízmű területének egy részén (2. terület), 
- aMaglódi úti ELMŰ területen (3. terület). 

Az l. terület FSZKT módosítása kapcsán szükségessé válik a TSZT módosítása is erdőterület 
átsorolása, illetve pótlása miatt. Az erdőpótlás a KSZT tervezési területén kívül, de a X. 
kerület területén belül tervezett, az Újköztemető Ezüstfa utca menti [tartalékterületének egy 
részén] tartalékterületen. 
Mindezek alapján a TSZT módosítása két részterületen kezdeményezett: 

- a volt Akna bánya területének [egy részén] egészén (1. terület), 
- az Ezüstfa utcától délre húzódó területsávban (4. terület). 

A melléklet második oldalán: 
l. A volt Akna bánya [egy részén] egésze 
A TSZT szerinti erdőterületből (E), ill. az FSZKT szerinti turisztikai erdő (E-TG) célzott 
területfelhasználási módú besorolásból különleges beépítésre nem szánt energiapark (K-EP) 
területbe történő átsorolást a terület környezetei, műszaki és településszerkezeti adottságaiból 
levezethető újrahasznosítás lehetősége indukálja. A javasolt energiapark részeként 
depóniagáztelep (a volt bányaterületen lerakott tekintélyes mennyiségű kommunális hulladék 
lebomlása során történő gázképződésre alapozva), biogáz telep (a fővárosban, különös 
tekintettel a szomszédos Újköztemetőben keletkező zöldhulladék hasznosíthatóságára 
alapozva), továbbá napenergiapark létesíthető elektromos áram ("zöldáram") és hőenergia, 
valamint biotrágya előállítása céljából. 
A jelenlegi javaslat szerint [7-8 kb.] 38 ha területet érintő átsorolás következtében a 
környezeti szempontból zavartatott térségben a terület adottságainak és benne rejlő 

lehetőségeknek a jelenleginél lényegesen "életszerűbb" hasznosítására nyílik alkalom. [(Az 
erdőpótlási lehetőségek függvényében a későbbiekben a volt bánya északi részének 
átsorolása is felmerülhet.)] 
( ... ) 
4. Ezüstfa utca menti terület 
A Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint került 
KV-TE jelű temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával amintegy 23 ha-os 
terület temetkezési célra történő tartalékolása okafogyottá vált. [A jelenlegi temetőkerítés 
mentén egy mintegy 70 m széles erdősáv (mintegy 7-8 ha) tervezett, ezáltal] A 
tartalékterületen erdőterületbe sorolásával ezen az oldalon is megoldódhat a temető izolálása a 
környező munkahelyi területektőL Ez az átsorolás egyúttal biztosítja a volt Akna bánya [egy 
részén] területén tervezett energiapark (K-EP terület) elhelyezése miatt szükséges 
erdő pótlást. 
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[A tartalékterület Ezüstfa utca menti fennmaradó, mintegy 140m széles sávja (kb. 15-16 
ha) a kiépített infrastruktúrára alapozva munkahelyi területté válik, ahol a főváros 
számára lehetőség adódik a térségben szükséges munkahelyi funkciók (pl. sírkőfaragó 
műhelyek, hulladékkezelés stb.) elhelyezésére is.] 
Javaslatomba beépítettem a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 84911. számú 
módosító javaslatát. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javaslatomat támogatni 
szíveskedjen!" 

(849/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 849/1. pontosító 849/2. módosító javaslatot. 

Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság több 
körben tárgyalta az előterjesztést. Két módosító javaslat került a Képviselő-testület elé, de dr. 
Pap Sándor alpolgármester úr által összefoglalt módosító javaslat magában foglalja a 
bizottsági módosító javaslatot. A maga részéről támogatja Alpolgármester úr módosító 
javaslatát. 

Dr. Pap Sándor: A módosítása egyik célja, hogy a teljes Akna-bánya ebbe az energiapark 
övezetbe kerüljön, illetve javasolja, hogy munkahelyi övezet helyett a temető tartalékterület 
egésze kerüljön át erdőövezetbe, amellyel - ha a Fővárosi Önkormányzat egyetért -
megoldják azt a problémát is, hogy az átminősített erdőterület helyett máshol kell megnevezni 
egy erdővé minősítendő területet. Kőbánya teljes arculatának a formálására alkalmas lehet, ha 
egy megújuló energiaparkat megnyithatnak Kéri, a Képviselő-testületet támogassa a 
módosító javaslatát. 

Agócs Zsolt: Ezen a területen a Fűz utca közelében még mindig II. Világháborús feltárandó 
lövészaknák találhatók, amelyeket egyéb okok miatt is érdemes lehet másképp kezelni. 

Elnök: Előterjesztő Alpolgármester úr támogatta a módosító javaslatot, arról nem kell külön 
szavazni. Kéri, a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 

494/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Akna utca 
-Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyiút-Maglódi út 
által határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és 
FSZKT módosítás kezdeményezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 849/2. 
módosító javaslat figyelembevételével - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat Akna utca - Gránátos utca -
Tárna utca - Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt 
területegységének egyes területeire vonatkozóan a határozat l. melléklete szerinti tartalommal 
kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél a TSZT, a BVKSZ és az FSZKT eseti 
módosítását. 
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Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út - Halom utca - Kápolna utca által 

határolt terület módosított Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület Kőrösi 
Csoma Sándor út - Halom utca - Kápolna utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, továbbá a lakosság 
nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 

26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Az előterjesztéshez két módosító javaslat érkezett. Kérdezi, Jegyző urat, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni, illetve reagáljon a módosító javaslatokra. 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdés c) pontja 
kerüljön törlésre. 

(853/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 853/1. módosító javaslatot. 
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Mácsik András: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdés d) pontja kerüljön 
törlésre. 

(853/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 853/2. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: A rendeletalkotás célja, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvénynek azt a felhatalmazó rendelkezését, 
amely lehetővé tette az Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy a tiltott 
közösségellenes magatartások tárgyában rendeletet alkosson. Az Önkormányzatnak az 
augusztus óta hatályban lévő rendeletét, erre tekintettel hatályon kívül kell helyezni. Ebben a 
rendeletben ugyanakkor van néhány olyan rendelkezés is, amelyet az Önkormányzat a 
lakosság nyugalmának zavarásával összefüggésben egy rendeletb~n szabályozott és ezekre 
továbbra is van felhatalmazó rendelkezés. Ezeket mentené át ez az új rendelet. Két körben 
lehetséges ez, az egyik már régóta meglévő, és változatlan tartalmú szabályozás az üzletek 
éjszakai nyitva tartásáról szóló, a másik pedig- amivel az Önkormányzat eddig nem élt- a 
társasházakról szóló törvény felhatalmazása alapján a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekben folytatott tevékenységek szabályozása. Itt társasházakban lévő helyiségekről 
van szó, ezek tekintetében gyakorlati tapasztalataik alapján javasolja a Képviselő-testületnek, 
tegye lehetővé a társasházi közgyűlések részére, hogy a rendelet megalkotásával bizonyos 
tevékenységek folytatásához a közgyűlés hozzájáruló határozata lenne szükséges. A két 
módosító javaslatot arra tekintettel nem tudja támogatni, hogy az éjszakai nyitva tartásról 
szóló szabályokat a Képviselő-testület már két alkalommal ilyen formában, rendeletben 
elfogadta, azt gondolja, nem az Ö tiszte, hogy ilyen formában felülvizsgálja. 

Elnök: A módosító javaslatokra szavaztatui fog, egyébként jelzi, hogy Kőbányán nincs olyan 
bevásárlóközpont, amely este 9 óra után nyitva tartana. 

Marksteinné Molnár Julianna: Nagyon sajnálja, hogy ezt a rendeletet hatályon kívül kell 
helyezniük, hiszen nagyon jól kimunkált, alapos és átgondolt rendelet volt, amivel sokan, 
sokat dolgoztak. Kéri a Képviselő-testület támogatását a módosító javaslatok elfogadásával 
kapcsolatban, hiszen lehet olyan üzlet, amely este 9 óra után is nyitva fog tartani. Kőbányán 
működik egész éjjel is nyitva tartó üzemanyagtöltő állomás és ott is forgalmaznak szeszesitalt 
és ezt is szeretnék kizárni. 

Elnök: Érti a Bizottság szándékát, és a lakosság részéről is sokszor megfogalmazott 
probléma, igény, hogy korlátozzák a szeszesital árusítását egy bizonyos időpont után, ez 
teljesen életszerű és jogos. Jelzi, hogy az üzemanyagtöltő állomások tevékenysége jelentős 
mértékben szűkül, például a dohánytermékek árusítása kikerül a lehetőségeik közül. Igazából 
azok a shop-ok biztosítanak a számukra nagyobb lehetőséget, amelyet eddig működtettek. 
Sem Kőbányán, sem a városban máshol nem az üzemanyagtöltő állomásokon árusított 
alkoholtartalmú ital az, ami gondot jelent. Megfontolásra ajánlja a kereskedelmi tevékenység 
ilyen típusú megszüntetését ezeken a pontokon, nem biztos, hogy praktikus bevezetni. A 
bevásárló központtal pedig akkor foglalkozna, ha egyáltalán ez lehetőségként felmerül. Ennek 
a közeljövőben semmi realitása nincs. 
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Radványi Gábor: A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közgyűlésén Láng Zsolt elnök 
úr azt mondta, hogy március-áprilisra várható, hogy az önkormányzatokat törvénnyel IS 

megerősítik abban, hogy a helyi rendeleten szigorítani lehessen. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés. Kéri, szavazzanak először Tokody Marcell Gergely 
módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 
2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 85311. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mácsik András képviselő úr módosító 
j avaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 
l ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem fogadja el a 85312. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal, l tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az üzletek 
éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 42137/91 helyrajziszámú névtelen közterület Kazah utcára 

történő elnevezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

496/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 42137/91 helyrajziszámú névtelen közterület Kazah utcára 
történő elnevezéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42137/91 
helyrajziszámú névtelen közterületnek a "Kazah utca" elnevezést adja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Salamon utca elnevezésének Asztana utcára tervezett megváltoztatásáról szóló 
342/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 2. pontját visszavonja. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Tíz perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

497/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a kőbányai óvodák és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát és a 3. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát és a 5. melléklet szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát és a 7. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 8. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát és a 9. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 10. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 3 8.) alapító okiratát és a ll. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 12. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát és a 13. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 14. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát és a 15. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 16. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 3-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát és a 17. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 18. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát és a 19. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 20. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát és a 21. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 22. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát és a 23. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 24. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kékvirág Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát és a 25. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 26. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát és a 27. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 28. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapító okiratát és a 29. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 30. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát és a 31. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 32. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát és a 33. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 34. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Rece-
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fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratát és a 35. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 36. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda {1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratát és a 37. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 38. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. ) alapító okiratát és a 39. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 40. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-
78.) alapító okiratát és a 41. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kroó György 
Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (ll 02 
Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát és a 43. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
22. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 43. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária körút 5-7.) alapító okiratát és a 44. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
23. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 45. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) alapító okiratát és a 
46. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
24. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 47. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Harmat Általános iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) alapító okiratát és a 48. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
25. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 49. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya 
utca 32.) alapító okiratát és az 50. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
26. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 51. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát és az 52. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
27. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 53. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) alapító okiratát és az 
54. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
28. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 55. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát és az 56. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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29. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 57. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3 .) alapító okiratát és a 58. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 
30. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 59. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Szent 
László Általános Iskola (ll 05 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát és a 60. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
31. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 61. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát és a 62. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
32. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 63. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai Szent 
László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28.) alapító okiratát és a 64. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

16. napirendi pont: 
A Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

498/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Szép Szivárvány Alapítvány között 2004-
ben létrejött és többször módosított közoktatási megállapodást 2012. december 20-ai hatállyal 
módosítja, tekintettel arra, hogy a Szép Szivárvány Alapítvány helyébe a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy lép. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közoktatási megállapodás módosításának 
aláírására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
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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: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 

kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs módosító javaslata, hogy a határozattervezetben szereplő összeg 75 OOO Ft-ról 
l 00 OOO Ft-ra módosuljon. 

(839/1. módosító javaslat) 
Előterjesztő nem támogatja a 839/1. módosító javaslatot. 

Elnök: A Havasi Gyopár Alapítvány az elmúlt időszakban azontúl, hogy a Képviselő-testület 
és a Bizottság tartalékkeretében lévő pályázaton részt vehetett és ilyen módon támogatást 
kapott, a Pongrác-telepen folyó városrehabilitációs civil programokban is részt vállalt, és ezen 
belül 3 millió forintos támogatásban részesül ezen keresztül. 

Marksteinné Molnár Julianna: A maximálisan elnyerhető 3 millió forint támogatásban 
részesül az Alapítvány. Véleményeszerint elegendően akceptálták a projektben az Alapítvány 
munkáját. 

Elnök: Az elhangzottak miatt fenntartja az eredeti 75 OOO Ft-os javaslatát. Jelzi, hogy a 
következő év jelentős változást hoz az ilyen támogatások tekintetében. Minden támogatáshoz 
-nemcsak az alapítványi támogatáshoz-képviselő-testületi döntés szükséges a jövőben. 

Tokody Marcell Gergely: Támogatja Tóth Balázs képviselő módosító javaslatát, 100 OOO Ft
nak nem látja akadályát. 

Elnök: Természetesen a Képviselő-testület nyugodtan támogathatja a javaslatot, meg is 
szavazhatja, de akkor is elvi állásponton lesz. Nagyon sok támogatási kérelem érkezett hozzá 
az elmúlt időszakban, és minden támogatási kérelemmel kapcsolatban úgy járt el, hogy az 
eredeti összeget, ha csak nem volt valami különleges indok arra, hogy attól eltérjenek, a 
rendelkezésére álló keretből csak 50%-os mértékben támogatta a kérelmezőket 
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Radványi Gábor: Jelzi, hogy ez a civil szervezet az Önkormányzattól 60 m2 -es irodát kap a 
Bánya utca 6. szám alatt, és plusz 3 millió forint támogatást kapott ebben az évben. Kéri, ne 
alkalmazzanak kettős mércét, ne indikálja, hogy más civil szervezetek rájuk hivatkozva 
kérjenek támogatást. 

Varga István: Annak nincs akadálya, ha egy képviselő ezt fontosnak tartja, támogatja a saját 
zsebéből. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Tóth Balázs képviselő úr módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
4 ellenszavazattal, 8 tartózkodással nemfogadja el a 839/1. módosítójavaslatot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

499/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (ll 05 Budapest, Bánya u. 
31.) kérelmére 2012. december 5-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
(ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14.) a kőbányai civil szervezetek és intézmények részére 
megrendezendő "Kőbányai Civil Szakmai Nap" és 2012. december 21-én a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp. Előd u. 1.) megrendezendő 

hagyományőrző "civil karácsonyi ünnepség" költségeihez összesen bruttó 
7 5 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Budapest Fő város X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 4. sora terhére (polgármester általános tartalék). 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló 

településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló 
megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

500/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló 
településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszköz átadásról szóló 
megállapodás módosításáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti (392101155 helyrajzi számú ingatlanon) 
parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződést az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Mota-Engil Magyarország Zrt. között 
pénzeszköz átadása tárgyában kötendő megállapodást a 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződések aláírására. 
Határidő: 2013. január 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfej lesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
Tájékoztató a RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés. Megköszöni a RADAR Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodában dolgozók munkáját, nagyon hasznos tevékenységet végeznek, sok 
önkéntességgeL A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

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

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

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 
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Markstcinné Molnár Julianna észrcvétclc: 
Az előte1jesztés 3. mellékletében szereplő, a pályázatok aktuális állását tartalmazó táblázatban 
szerepel_jen a TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" című pályázat 
és annak adatai. 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. A módosító javaslatokat támogatja. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra, a módosításokkal együtt. 

GB és KKB módosító javaslata: A határozat l. mellékletét képező képviselő-testületi 

munkaterv a szeptember hónapra vonatkozóan az alábbiakkal egészül ki: 
13. Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) felülvizsgálata 

Előter:jesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 

Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

14. A gazdasági program felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgánnester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB GB KKB 

továbbá a határozat l. mellékletét képező 
napirendi ponttervezetét a KKB is tárgyalja. 

képviselő-testületi munkaterv január hónap 4. 

4. Az Önkormányzat lakáskoncepciója 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottságok: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
GB NB KKB 

(854/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 854/1. módosító javaslatot. 

501/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 854/1. 
módosító javaslat figyelembevételével- jóváhagyja a 2013. évi munkatervét. (A munkaterv 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Kérdezi, van-e javaslat arra, hogy valamely 
bizalmas jelzést kapott előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 

Tóth Balázs ügyrendi hozzászólásában javasolja, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztéseket a Képviselő-testület nyilvános ülés 
keretében tárgyalja. 

Élő Norbert ügyrendi javaslata, hogy a napirend szerint 33. és 34. sorszámú napirendi 
pontjait is nyilvános ülésen tárgyalja. 

Elnök: Hozzájárul, hogy a meghívóban 23-as sorszámon szereplő előterjesztést nyilvános 
ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak Élő Norbert Képviselő ügyrendi 
javaslatára. 

Dr. Szabó Krisztián törvényességi észrevételében jelzi, hogy az elfogadott napirend szerinti 
33. sorszámú napirendi pont bizalmas jelzésének hivatkozásatévesen került feltüntetésre, az 
előterjesztés az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalandó. Élő 
Norbert ügyrendi javaslatában szereplő 34. sorszámú napirendi pontnál is kötelező a zárt 
ülés elrendelése. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr ügyrendi 
javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen, 
l ellenszavazattal, 2 tartózkodással- az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján- zárt ülés 
keretében tárgyalja az elfogadott napirendszerinti a 33. és 34. sorszámú napirendi pontokat. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy az elfogadott napirend szennt1 35-39. sorszámú 
napirendeket zárt ülés keretében kívánja-e tárgyalni a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 17 igen, egyhangú 
szavazattal - az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján - zárt ülés keretében tárgyalja az 
elfogadott napirendszerinti a 35-39. sorszámú napirendi pontokat. 
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22. napirendi pont: 
Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

502/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. mellékletének 13. soráról (Szent László Gimnázium érettségi 
vizsgák díja) 2 288 553 Ft (l 802 010 Ft személyi juttatás + 486 543 Ft járulék) összeget 
felszabadít. A felszabadított összeggel a Kőbányai Szent László Gimnázium önkormányzati 
támogatását emeli meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. december 20. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Bejelenti, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a nyilvános 
ülés tartásához. 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy Polgármester úr a Bem József Általános Iskolában 
korábban fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról van szó. Az intézményben az átalakítás 
során ez a jogviszony megszüntetésre került, és ez Polgármester úrnak a polgármesteri 
kinevezési okiratának a módosítását is szükségessé teszi, erről kell dönteni a Képviselő
testületnek. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. Bejelenti, hogy a szavazásban személyes 
érintettség okán nem kíván részt venni. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának 
megszüntetéséről döntött. -Érvénytelen szavazás 

Elnök: Az SZMSZ 61. § (2) bekezdése értelmében technikai hiba miatt ismételt szavazást 
rendel el. 

503/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetéséről 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással - l fő érintettség révén nem vesz részt a 
szavazás ban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Pénzügyi Bizottság elnökét a Kovács Róbert polgármester közszolgálati jogviszonyának 
kinevezés módosításával kapcsolatos - az előterjesztés 3. mellékletében foglalt - okirat 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

az aljegyző 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
Pótmagánvád tárgyában hozott ítélet elleni fellebbezés visszavonása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A Gergely-bánya ügyében nagyon régen éltek a feljelentés, majd a pátmagánvád 
lehetőségének intézményével. Megszületett egy ítélet, amely ellen eljárási kérdésekben 
fellebbezhetnek Ügyvéd úrral, aki képviselte az Önkormányzatot, megvitatták a kérdést, bár 
Ügyvéd úr érdeke az lenne, hogy a fellebbezést nyújtsák be, vigyék tovább az ügyet, 
vélhetően a fellebbezésük helyt kapna, Ügyvéd úrnak még sokáig munkát jelentene a per 
vitele, azonban az látszik, hogy ez a per pótmagánvádlóként nem tűnik nyerhetőnek ebben a 
pillanatban. Nagyon nehéz lenne bizonyítani az igazukat, mivel a Gergely-bányával 
kapcsolatos ügyek teljes dokumentáció 2007-2008-as években eltűnt. 

Élő Norbert: El kell mondani, hogy Andó Sándor volt polgármester tett feljelentést ebben az 
ügyben. Vizsgálják, hogy kinek a fennhatósága alatt volt, amikor eltűntek ezek az iratok? 
Hogyan tűntek el az iratok? 

Elnök: Annak idején a Polgármester egy bizalmasa nyert állást az egyik önkormányzati 
cégben. Ez az önkormányzati cég vette át a Gergely-bánya iratanyagát A telephelyről egy 
betörés során elvitték azt a páncélszekrényt, amely a Gergely-bánya iratanyagát tartalmazta. A 
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Képviselők úgy értesültek az egész ügyről, hogy egy testületi ülés előtti reggelen rnindenki 
fakkjában iratcsomagot találtak, amely felhívta a figyelmet arra, hogy a Gergely-bányában 
rnilyen ügyek történtek. Aznap a Polgármester javaslatára a cég vezetőjét egy rögtönzött 
döntéssel felmentette a Képviselő-testület. Ez a döntés olyan jól sikerült, hogy később ezért 
60 rnillió forintot kifizettek, majd elindult egy per, amely bizonyíthatatlanságba fulladt az 
előbb ismertetett okok rniatt. 

Révész Máriusz: A levél, amit a képviselők a fakkjukban találtak az MSZP-n belüli 
tagbotrányról szól, és Polgármester úr és a Képviselő-testület úgy értelmezte, hogy ezt a cég 
vezetője írhatta, és ezért történhetett az, hogy még azon a képviselő-testületi ülésen dr. Vass 
Barnabást felmentették. Nemcsak a cégvezetőnek, hanern három beosztottjának is még 
néhány évig érvényes szerződése volt papíron, az Önkormányzat nekik is fizethetett A 
magyar igazságszolgáltatás biztos, hogy jogszerű, de hogy itt nem igazságot szolgáltattak az 
elég sokuknak meggyőződése volt utána. 

Élő Norbert: Köszöni a tájékoztatást. 

Elnök: A feljelentést a Képviselő-testület tette. V élhetőerr az egykori polgármester nem abból 
a meggyőződéséből tette meg a feljelentést, vagy kezdeményezte a Képviselő-testületnél, 
rnert azt gondolta, hogy a Gergely-bányában helytelenül folynak a dolgok. A belső vita 
vezetett oda, amelyet csak ilyen rnódon látott kezelhetőnek 

Weeber Tibor: Senki nem azt vitatja, hogy egyéb okok rniatt nem lett volna jogszerű a 
cégvezetőt leváltani, de ennek megvannak a szabályai, amit, ha betartott volna Polgármester 
úr, akkor nem került volna 60 rnillió forintba. Intézkedhetett volna Polgármester úr annak 
idején, hogy ezek az iratok biztonságba kerüljenek. 

Élő Norbert: Mind a hárman elkövették a rágalmazás bűncselekrnényét. Ne vádoljanak 
ernbereket olyannal, amit nem lehet bizonyítani. 

Elnök: A pátmagánvádat 2008-ban a Képviselő-testület indította. Azért kellett ezt rnegtenni, 
rnert a 2005-ben tett feljelentés elutasításra került a Rendőrség által. 

Somlyódy Csaba: Felhívja a figyelmet, hogy a Felügyelő Bizottság elnökét abban az időben 
György Istvánnak hívták. 

Révész Máriusz: Nem azért történt ilyen hirtelen az elbocsátás, rnert rnegvilágosodtak, hogy 
rni folyt a Gergely-bányában, hanern a levelet tulajdonították dr. Vass Barnabásnak. Később 
előkerültek iratok, amelyek alapján ismét feljelentést tett az Önkormányzat. Többmilliárdos 
kárról beszélnek, ami a Kőbányai Önkormányzatot érinti. 
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Elnök: Lezárja a vitát. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

504/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
pótmagánvád tárgyában hozott ítélet elleni fellebbezés visszavonásáról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint 
pátmagánvádló a hűtlen kezelés miatt dr. Vass Barnabással szemben folyamatban lévő 
büntetőeljárásban a Fővárosi Törvényszék 2012. május 4. napján kihirdetett 
17.B.558/2008./72. sz. ítéletével szemben - meghatalmazott jogi képviselője útján -
bejelentett fellebbezését visszavonja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Polgármesteri Kabinet 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Liget utca 26. szám alatti bérlakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

505/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 26. szám alatti bérlakás elidegenítéséről 
(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 26. szám alatti, 
39106/0/ A/21 helyrajziszámú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 150 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 

részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. március 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

26. napirendi pont: 
A Budapest X. Kerület, Bihari utca 14/a szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

506/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bihari utca 14/a szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 14/a szám alatti, 
38431/31/A/2 helyrajziszámú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Fokos utca l. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

507/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca l. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kij elöléséről 
(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca l. szám alatti, 38431/12/ A/4 
helyrajziszámú helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a helyiség bérlőjét 
tájékoztassa a helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 2. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

508/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 2. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelöléséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bánya utca 2. szám alatti, 
39158/0/ A/19 helyrajziszám ú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Harmat utca 178. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

509/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat u. 178. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca 178. szám alatti, 
42309/10/A/152 helyrajziszámú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 7. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

510/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 7. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 7. szám alatti, 
41203/33/A/39 helyrajziszámú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

511/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b I. emelet 20. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b I. emelet 20. szám 
alatti, 38375/0/A/20 helyrajziszámú lakást pályázati úton történő elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az ingatlaura korábban 
készített értékbecslési szakvélemény aktualizálását végezze el. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

512/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 5. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 5. szám alatti, 
41774/0/A/5 helyrajzi számú lakást pályázati úton történő elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az ingatlanra korábban 
készített értékbecslési szakvélemény aktualizálását végezze el. 
Határidő: 2013. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármesteJ 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 33. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

34. napirendi pont: 
A Mahir Cityposter 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 34. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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35. napirendi pont: 
Mennich József 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 35. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

36. napirendi pont: 
A Kulcsár Lakatos-Fémipari Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyében benyújtott 

fellebbezése és méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

37. napirendi pont: 
A Richter Gedeon Nyrt. 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 37. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

38. napirendi pont: 
A Levitta 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. 

ZÁRT ÜLÉS 
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39. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2013. január 24-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 13.25 óra. 

J ~l\~ 
Kovács Róbert 
polgármest~r 

elnök 

K.m.f. 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Beliczay Sándor ~' ... 1). ..................... . 
Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 
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Dr. Pluzsik Andrásné 
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Danka Zoltán ··················································· 

Inguszné dr. Barabás Rita ··················································· 

Bacsa Gyula ····················································· 

Pap Zoltán ····················································· 

Medveczky Katalin ··················································· 



Módosító javaslatok 



7. napirendi pont: 
Budapest X. kerület Kerületi V á rosrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Akna utca -
Gránátos utca- Tárna utca -Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyi út- Maglódi út 

által határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és 
FSZKT módosítás kezdeményezése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Agócs Zsolt: Javasolja, hogy a temető környezetében lévő Ezüstfa utca menti terület ne 
kerüljön átsorolásra munkahelyi övezetté, ehhez szükséges a határozattervezet l. 
mellékletének alábbi módosítása, valamint annak a szabályozási terven történő átvezetése is. 
A határozattervezet l. mellékletében szereplő "Javasolt változtatások és várható hatások 
ismertetése területrészenként" 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"4. Ezüstfa utca menti terület 
Az Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint került 
KV-TE jelű temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával a mintegy 23 ha-os 
terület temetkezési célra történő tartalékolása okafogyottá vált. A jelenlegi temetőkerítés 
mentén egy mintegy 70m széles erdősáv (mintegy 7-8 ha) tervezett, ezáltal ezen az oldalon is 
megoldódhat a temető izolálása a környező munkahelyi területektőL Ez az átsorolás egyúttal 
biztosítja a volt Akna bánya egy részén tervezett energiapark (K-EP terület) elhelyezésemiatt 
szükséges erdőpótlást [A tartalékterület Ezüstfa utca menti fennmaradó mintegy 140m 
széles sávja (kb. 15-16 ha) a kiépített infrastruktúrára alapozva munkahelyi területté 
válik, ahol a főváros számára lehetőség adódik a térségben szükséges munkahelyi 
funkciók (pl. sírkőfaragó műhelyek, hulladékkezelés stb.) elhelyezésére is.) 

(849/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
849/l. módosító javaslatot. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Akna utca- Gránátos utca
Táma utca - Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt 
területegységének egyes területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és FSZKT módosítás 
kezdeményezéséről" szóló 849. számú előterjesztést a 849/l. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 



7. napirendi pont 

Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Akna utca

Gránátos utca -Tárna utca -Jászberényi út- Kozma utca - Újhegyi út- MagJódi út által 

határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és FSZKT módosítás 

kezdeményezésére 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A címben szereplő napirendi pontK-EP (energiapark) övezetbe javasolja besorolni a volt Akna bánya 

területének a Gránátos utcától délre eső részét. A tulajdonos megkereste az Önkormányzatot, 

kezdeményezvén az egész volt bánya területének aK-EP övezetbe történő besorolását, tekintettel a 

megújuló energia-termelésbe bevonható területek iránt megjelent igényre. Figyelemmel a hasznosítás 

újszerű és előre mutató voltára, illetve a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a témában 

már többször megfogalmazott, ezzel egybevágó véleményére, javaslom a kérést támogatn i. 

A fentieknek alapján javaslom, hogy az előterjesztés l. mellékletét a Tisztelt Képviselő-testület az 

alábbiak szerint módosítsa (a törlendő szövegrészt áthúzással, a beilleszteni javasolt szövegrészt dőlt 

betűvel jelzem): 

A melléklet első oldalán: 

A KSZT programjavaslat a tervezési területen belül három részterületen tervezi az FSZKT 

módosítását: 

- a volt Akna bánya területének egy részén egészén (l. terület), 

- a Kozma utca ipari vízmű területének egy részén (2. terület), 

- a MagJódi úti ELMŰ területen (3. terület). 

Az l. terület FSZKT módosítása kapcsán szükségessé válik a TSZT módosítása is erdőterület 

átsorolása, illetve pótlása miatt. Az erdőpótlás a KSZT tervezési területén kívül, de a X. kerület 

területén belül tervezett, az Újköztemető Ezüstfa utca menti tartalékterilletének egy részén 

tartaié kterül e ten. 



Mindezek alapján a TSZT módosítása két részterületen kezdeményezett: 

- a volt Akna bánya területének egy részéR egészén (1. terület), 

- az Ezüstfa utcától délre húzódó területsávban (4. terület). 

A melléklet második oldalán: 

l. A volt Akna bánya egy része egésze 

A TSZT szerinti erdőterületből (E), ill. az FSZKT szerinti turisztikai erdő (E-TG) célzott 

területfelhasználási módú besorolásból különleges beépítésre nem szánt energiapark (K-EP) 

területhe történő átsorolást a terület kömyzetei, műszaki és településszerkezeti adottságaiból 

levezethető újrahasmosítás lehetősége indukálja. A javasolt energiapark részeként 

depóniagáztelep (a volt bányaterületen lerakott tekintélyes mennyiségű kommunális hulladék 

lebomlása során történő gázképződésre alapozva), biogáz telep (a fővárosban, különös tekintettel a 

szomszédos Újköztemetőben keletkező zöldhulladék hasmosíthatóságára alapozva), továbbá 

napenergiapark létesíthető elektromos áram ("zöldáram") és hőenergia, valamint biotrágya 

előállítása céljábóL 

A jelenlegi javaslat szerint +-8- kb. 38 ha területet érintő átsorolás következtében a környezeti 

szempontból zavartatott térségben a terület adottságainak és benne rejlő lehetőségeknek a 

jelenleginél lényegesen "életszerűbb" hasmosítására nyílik alkalom. (Az erdőpótlási lehetőségek 

fiiggvéRyébeR a későbbiekbeH a velt báRya északi részéRek átserolása is felmerülhet.) 

( ... ) 

4. Ezüstfa utca menti terület 

A Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint került KV-TE 

jelű temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával a mintegy 23 ha-os terület 

temetkezési célra történő tartalékolása okafogyottá vált. i\ jeleRiegi temetőkerítés meRtéH egy 

miHtegy 70m széles erdősáv (miRtegy 7 8 ha) tervezett, ezáltal A tartalékterületen erdőterülethe 

soro/ásával ezen az oldalon is megoldódhat a temető izolálása a környező munkahelyi 

területektőL Ez az átsorolás egyúttal biztosítja a volt Akna bánya egy részéR területén tervezett 

energiapark (K-EP terület) elhelyezése miatt szükséges erdőpótlást. A tartalékterület Ezüstfa utca 

meHti feHRmaradó, miRtegy 140m széles sávja (kb. 15 16 ha) a kiépített iRfrastruktúrára alapezva 

muHkahelyi területté válik, ahel a főváres számára lehetőség adódik a térségbeH szükséges 

mHHkahelyi fuHkciók (pl. sírkőfaragó műhelyek, hulladékkezelés, stb.) elhelyezésére is. 



Javaslatomba beépítettem a Kerületfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 849/l. számú 

módosító javaslatát. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javaslatomat támogatn i szíveskedjen! 

tf;1J1 
dr. ;a( lm dor 

alpolgármester 



9. napirendi pont: 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, továbbá a lakosság 
nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 

26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdés c) pontja 
kerüljön törlésre. 

(853/1. módosító javaslat) 

Mácsik András: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdés d) pontja kerüljön 
törlésre. 

(853/2. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
853/1. és a 853/2. módosító javaslatokat. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Üzletek 
éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása, továbbá a lakosság nyugalmának biztosításáról, 
valamint a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről" szóló 853. számú előterjesztést a 853/1. és a 853/2. 
módosító javaslatok figyelembevételével támogatja. 



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

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

Marksteinoé Molnár .Julianna észrevétele: 
Az előterjesztés 3. mellékletében szereplő, a pályázatok aktuális állását tartalmazó táblázatban 
szerepeljcn a T.ÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" című pályázat 
és annak adatai. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta 



20. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 

muokaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

GB és KKB módosítú javaslata: A határozat l. mellékletét képezö képviselö-testületi 
munkaterv a szeptember hónapra vonatkozóan az alábbiakkal egészül ki: 

13. Az integrált városfejlesztési stratégia (lVS) felülvizsgálata 
Elöte~jesztö: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületélt 

telelősalpolgármester 

Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője Csapott vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

14. A gazdasági program felülvizsgálata 
Előterjesztö: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fej lesztési ügyekéti felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 
PB GB KKB 

továbbá a határozat l. mellékletét képezö képviselő-testületi munkaterv január hónap 4. 
napirendi ponttervezetét a KKB is tárgyalja. 

4. Az Önkormányzat lakáskoncepciója 
Előtcrjesztö: 

Szakmai telelős: 

A tárgyban érintett bizottságok: 

/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 

a gazdasági és fej lesztési ügyekért felelös 
alpolgátmester 
a Humán [roda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetöje 
GB NB KKB 

(854/L módosító javaslat) 

a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
(igen szavazattal, tartózkodással) 
Budapest Fő\·áros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 854/ l. 
módosító javaslat figyelembevételével -jóváhagyja a 20 1.3. évi munkatervét. (A munkaterv 
a jegyzőkönp· mellékJctét képezi.) 
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Alulírott Kulcsár lakatos - Fémipari Szaigáitató Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 82/A, 

adószám: 13905091-2-42, cégjegyzékszám: 01-Q9-879207) K/45090/4/2012/XXXV. számú határozat 

ellen fellebbezéshez kiegészítés kívánok benyújtani az alábbiak szerint. V 

Amennyiben a fellebbezésben felsorolt indokokalapján a Képviselö testület a határozatban kiszabott 

közterület használati díjat nem engedi el illetve nem mérsékli, kérem, hogy a döntésüket módosítva 

kiszabott összeg- legalacsonyabb részletekben meghatározva- részletekben történö megfiZetését 

engedélyezni szíveskedjenek. Kérem továbbá, hogy a kiszabott összeg után kamatos-kamatot ne 
számoljanak fel. 

Budapest, 2012. december 11. 

Kulcsár lakatos-Fémipari Szaigáitató Kft. 
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39. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslat: 

Szabóné Gerzson Sarolta: Javasolja, hogy az adósságkezelési támogatás visszafizetésére 
vonatkozó népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása tárgyában a 843. számú előterjesztés L 
mellékletében foglalt másodfokú határozat szövege a "megváltoztatja" szót követően az 
alábbiak szerint módosuljon: 

"és a l 06 459 Ft adósságkezelési támogatás [12 havi részletben történő visszafiZetését 
engedélyezi méltányosságból. Az első részlet esedékessége 2013. február 10., az utolsó 
részletet 2014. február 31-ig kell befuetni (ll x 8871 Ft, l x 8878 Ft).) 30%-ának 
egyösszegű befizetése esetén a fennmaradó összeg 12 havi részletben történő visszafizetését 
engedélyezi. 

(843/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 843/1. módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 3 igen, 2 ellenszavazattal támogatja a 843/L módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 4 igen szavazattal, l tartózkodással a "Népjóléti tárgyú fellebbezések 
elbírálásáról" szóló 843. számú előterjesztést a 843/1. módosító javaslat figyelembevételével 
támogatja. 



Határozati mellékletek 

a 488/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

a 489/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

a 490/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

a 492/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

a 493/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

a 494/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

a 497/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

az 500/2012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

az 50112012. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 



l. melléklet a~~:f!/2012. (!!,j~KÖKT határozathoz 
MEGÁLLAPODÁS 

Túlszolgátat támogatására 

amely létrejött egyrészről 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., 
adószáma: 15720388-2-51) képviseletében eljáró dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi 
tanácsos, rendőrfőkapitány (a továbbiakban: BRFK), 

másrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, 
Szent László tér 29., adósz~ma: 15735739-2-42) képviseletében eljáró Kovács Róbert 
polgármester (a továbbiakban: Onkonnányzat, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 

A Felek a jelen megállapodást közszolgáltatási feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján kötik, annak érdekében, hogy 
Budapest X. kerület közrendje és közbiztonságajavuljon. 
Önkormányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Budapest X. kerületének közbiztonságát, ezért 
a térjigyelás tevékenységmiatt szükségessé váló túlszolgá/at teljesítésére támogatást biztosít a 
jelen Megállapodásban meghatározottak szerint. 

A .. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban az Önkormányzat kötelezettségeit a 
KOKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. (székhely: 1107 Budapest, Basa u. 1., a továbbiakban: Kökert Kft.), mint közreműködő 
teljesíti, amelyhez az Önkormányzat biztosítja a Társaság részére a szükséges költségvetési 
forrásokat. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban a BRFK kötelezettségeit a BRFK X. kerületi 
Rendörkapitányság (székhely: 1102 Budapest, Harmat u. 6-8., a továbbiakban: 
Rendörkapitányság) közreműködésével teljesíti. 

I. A BRFK kötelezettségei a Rendőrkapitányság közreműködésével 

l. A BRFK kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági tevékenysége során kizárólag a 
térfigyelös tevékenységgel kapcsolatban szükségessé váló túlszolgálat teljesítésének 
díjazására az Önkormányzat által e célra, 2013. január, február és március hónapra 
rendelkezésre bocsátott támogatási összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Budapest X. 
kerületében teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat 
kifizetésére használja fel. 

2. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta 2x12 órás váltásban legfeljebb 2 főt 
biztosít. 

3. Az Önkormányzat részére a negyedévet követően részletes értékelést készít a térfigyelő 
tevékenységgel összefüggő és túlszolgálattal teljesített intézkedésekről. 
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4. Az Önkormányzat részére minden hónap 15. napjáig kimutatást készít a túlszolgálat 
keretében a tárgyhónapot megelőző hónap végéig teljesített óraszámokróL 

5. Az Önkormányzat részére minden hónap utolsó napját követő 45. napig - első 
esetben március 17-éig - hivatalos pénzügyi elszámolást küld a támogatás tényleges 
felhasználásárá l. 

II. Az Önkormányzat kötelezettségei a Kőkert Kft. közreműködésével 

6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló 
túlszolgálatot a 7-8. pontban foglaltak szerint támogatja. 

7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályázásáról szóló 
... /2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 2013. január, február és 
március hónapra vonatkozóan, a BRFK részére a térfigyelő tevékenység során végzett 
túlszolgálatra 9 OOO OOO Ft, azaz kilencmillió forint összegű támogatást biztosít, amely 
támogatási összeg a kifizetőt terhelő járulékot is magában foglalja. 

8. Az Önkormányzat a támogatási összeget oly módon biztosítja, hogy a jelen 
megállapodás aláírását követően minden hónap 10. napjáig- első esetben 2013. január 
l O-éig - 3 OOO OOO Ft-ot, azaz hárommillió forint összeget (amely tartalmazza a kifizetőt 
terhelő járulékokat is) átutal a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-
01451430 számú számlájára. 

III. Közös rendelkezések 

9. A jelen megállapodás határozott időtartamm 2013. január l. napjától 2013. március 
31. napjáig, illetve az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló rendelet (a továbbiakban: átmeneti rendelet) hatálya fenállásáig 
szól. A jelen megállapodás az átmeneti rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejilleg 
megszűnik azzal, hogy a Felek az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
megalkotását követően azonnal a megállapodást - a költségvetési rendeltben foglaltak 
szerint - év végéig meghosszabbítják. Amennyiben a BRFK a negyedéves támogatásnak 
megfelelő túlórakeretnél több órát használ fel, abban az esetben a túllépés mértékére az 
Önkormányzat további támogatási kötelezettséget nem vállal. 

10. A BRFK köteles a 7. pontban meghatározott támogatási összeggel 2013. április 30. 
napjáig elszámolill és az l. pontban meghatározott célra fel nem használt összeget az 
Önkormányzat részére 2013. május 15. napjáig visszafizetni. 

ll. A jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 
indokolás nélkül- 30 (harminc) napos felmondási idővel- a megállapodás tartama alatt 
bármikor felmondhatja. 

12. A jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali 
hatállyal írásban [elmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabályozott 
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valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli 
felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) 
napon belül. 

13. A jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével 
történhet. 

14. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a 
megállapodás megszüntetését követő 30 (harminc) napon belül. 

15. A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél 
szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat 
előzetesen egyeztetéssei oldják meg. 

16. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgy év május 31. 
napjáigáttekintik és írásban értékelik. 

17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szaigálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Rendőrség Szaigálati Szabályzatáról szóló 
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadóak. 

18. A Felek a jelen megállapodást- amely három számozott oldalból áll és hét egymással 
megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. december" " 

B u da pesti Rendőr-fő kapitányság 
dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 

rendőrségi tanácsos 
Budapest Rendőrfókapitánya 

pénzügyi ellenjegyzés 

jogi ellenjegyzés 

Kapj álc: 
1-2. pid. BRFK 
3. pl d. BRFK X. kerületi Rendörkapitányság 
4. pl d. ORFK Gazdasági Főigazgatóság KM GEl Közgazdasági Osztály 

Budapest, 2012. december " " 

············································ 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert 

Polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés 

............................................. 
Rappi Gabiella 
csoportvezető 

Jogi és szakmai szignáló: 

Hegedüs Károly 
aljegyző 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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J. mellékleta .. .12012. (.:.)KOKThatározathoz 

MEGÁLLAPODÁS 
Közterületi térfigyelő-rendszer használatára 

amely létrejött egytésztól 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., 
adószáma: 15720388-2-51) képviseletében eljáró dt. Tóth Tamás t. dandártábornok, rendőrségi 
tanácsos, rendórfőkapitány (a továbbiakban: BRFK), 

másrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, 
Szent László tét 29., adószáma: 15735739-2-42) képviseletében eljáró Kovács Róbert 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat, együttesen. Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 

Jelen megállapodás célja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben 
(a továbbiakban: Rtv.) és Magyarország I?:elyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján, az Orrkormányzat által bérelt és a Budapest, X. 
kerület Harmat u. 6-8. szám alatt felügyelt közterület-felügyeleti térfigyelő-rendszer (a 
továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi használatával Budapest X. kerület közrendjének, 
közbiztonságának fenntartása, javítása. 

A "Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban az Önkormányzat kötelezettségeit a 
KOKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. (székhely: 1107 Budapest, Basa u. 1., a továbbiakban: Kőkert Kft.), mint közreműködő 
teljesíti, amelyhez az Önkormányzat biztosítja a Társaság részére a szükséges költségvetési 
forrásokat. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban a BRFK kötelezettségeit a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság (székhely: ll 02 Budapest, Harmat u. 6-8., a továbbiakban: 
Rendőrkapitányság) közreműködésével teljesíti. 

I. A BRFK kötelezettségei a Rendőrkapitányság közreműködésével 

l. A BRFK vállalja, hogy megbízási szerződés alapján Budapest X. kerület területén 
~~lszerelt 54 db térfigyelő karnera által közvetített képek megfigyelését - az 
Orrkormányzat által biztosított támogatás terhére - elsősorban a Rendőrkapitányság 
szabadidős rendőri állományával biztosítja. 

2. A térfigyelő-rendszert kezelő helyiségben (a továbbiakban: helyiség) szalgálatot 
teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges oktatást megszervezi, 
jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban rögzíti. 

3. A térfigyelőben rögzített felvételekhez, az arra jogszabály alapján feljogosított 
szervek és személyek részéről történő hozzáférés módja, az adatszolgáltatás rendje, a 
kezelő helyiségekbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására 
intézkedik és annak betartásáról gondoskodik. 

4. A térfigyelőben szalgálatot teljesítők részére külön vezénylésitervet készít. 

5. A helyiség és a Rendőrkapitányság közrendvédelmi ügyelete között telefonos és 
EDR összeköttetést biztosít. 

6. Jelen megállapodásban vállalt feladatai teljesítésére naponta 2x12 órás váltásban 
legfeljebb 6 főt, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmerülő havonkénti 
adminisztratív tevékenység elvégzésére, a vezénylési terv, a megbízási szerződések, a 
pénzügyi elszámolások elkészítésére l fő szervezőtisztet megbízási díj alapján 
biztosít. 

7. Az Önkormányzat részére minden hónap 15. napjáig kimutatást küld a megbízás 
keretében a tárgyhónapot megelőző hónap végéig teljesített óraszámokróL 
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8. Az Önkormányzat részére, minden hónap utolsó napját követő 45. napig hivatalos 
pénzügyi elszámolást küld a támogatás tényleges felhasználásáróL 

9. Az Önkormányzat részére negyedév végén részletes értékelést készít a térfigyelő 
központban tevékenységet végzők által kezdeményezett intézkedésekről. 

l O. Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat részéről a térfigyelő rendszer 
működtetési költségeinek biztosítására átutalt támogatási pénzösszeget elkülönítetten 
kezeli, azt kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott költségek kifizetésére 
használja fel. 

II. Az Önkormányzat kötelezettségei a Kőkert Kft. közreműködésével 

ll. Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa bérelt térfigyelő rendszer műszaki 
üzemképességéről folyamatosan gondoskodik. 

12. A térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatok (szükséges javítások, 
felújítások, karbantartások, amortizációs csere, stb.) ellátására intézkedik. 

13. A megfigyelt területeken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban előírt 
figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, pótolja. 

14. A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő személyektől a különböző 
nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást beszerzi. 

15. A megállapodás l. pontjában meghatározott térfigyelő tevékenység támogatására a 
szerződés időtartama alatt (2013. január l. napjától2013. március 31. napjáig terjedő 
időtartamra) 17 320 OOO Ft, azaz tizenhetesmillió-háromszázhúszezer forint 
keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználása a következő: a 7. pontban 
meghatározott elszámolás alapján l 276 Ft/fő/óra, azaz egyezerkettőszázhetvenhat 
forint (a kifizetőt terhelő járulékokat is magában foglaló) óradíjat, valamint az 
ünnepnapokra Ganuár 1., március 15., március 31. napokon 00.00 órától 24.00 
óráig) 2 552 Ft/fő/óra, azaz kettőezer-ötszázötvenkettő forint (a kifizetőt terhelő 
járulékokat is magában foglaló) óradíjat, valamint a 6. pontban szereplő szervezőtiszt 
részére 80 OOO Ftlhó (a kifizetőt terhelő járulékokat is magában foglaló) összeget a 7. 
pont szeljnti kimutatás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutal a BRFK 
Magyar Allamkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára. 

16. Az Önkormányzat és a Kőkert Kft. is tudomásul veszi, hogy a 14. pontban szereplő 
ellenőrzést követően a technikai üzemeltetésben résztvevő személy (ek) belépését a 
Rendőrkapitányság épületébe a Rendőrkapitányság indokolás nélkül megtagadhatj a. 

III. Közös rendelkezések 

17. A jelen megállapodás határozott időtartamra 2013. január l. napjától 2013. 
március 31. napjáig, illetve az Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet (a továbbiakban: átmeneti 
rendelet) hatálya fenállásáig szól. A jelen megállapodás az átmeneti re~~elet hatályon 
kívül helyezésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a Felek az Onkormányzat 
2013. évi költségvetési rendeletének megalkotását követően azonnal a megállapodást 
-a költségvetési rendeltben foglaltak szerint- év végéig meghosszabbítják. 

18. A jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali 
hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban 
szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél 
kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét 
követő 15 (tizenöt) napon belül. 

19. A jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével 
történhet. 
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20. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a 
megállapodás megszűnését követő 30 (harminc) napon belül. 

21. A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél 
szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat 
előzetesen egyeztetéssei oldják meg. 

22. A Felek a térfigyelő tevékenység során szükségessé váló intézkedések végrehajtására 
szolgáló ún. reagáló erő biztosítására külön megállapodást kötnek. 

23. A Felek rögzítik, hogy a közöttük 2012. március 30. napján létrejött - és 2012. 
április l. és2012. december 31. közötti időszakra vonatkozó- Közterületi térfigyelő 
rendszer használatára létrejött Megállapodással kapcsolatosan az elszámolást 2013. 
február 28-áig elvégzik, amely elszámolást követően egymással szemben követelésük 
nincs. 

24. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szaigálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Rendőrség Szaigálati 
Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az 
irányadóak. 

25. A Felek a jelen megállapodást - amely három számozott oldalból áll és hét 
egymással megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. december" " 

Budapesti Rendőr-fő kapitányság 
dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 

rendőrségi tanácsos 
B u da pest Rendőrfókapitánya 

pénzügyi ellenjegyzés 

jogi ellenjegyzés 

Kapjálc 
1-2. pid. BRFK 
3. pid. BRFK X. kerületi Rendörkapitányság 
4. pid. ORFK Gazdasági Főigazgatóság KM GEl Közgazdasági Osztály 
5-6. pid. önkormányzat 
7. pid. Kőkert Kft. 

Budapest, 2012. december" " 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 

Polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés 

Rappi Gabiella 
csoportvezető 

Jogi és szakmai szignáló: 

Hegedús Károly 
aljegyző 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 



J. melléklet a ~':'112012. (XII 13.) határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
képviseli: Kovács Róbert polgármester 
PIR száma: 735737 
adószáma: 15735739-2-42 
bankszámlaszáma: ll 7 84009-15 51 0000 
statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: Németh László tankerületi igazgató 
adószáma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) - a továbbiakban együtt: Felek - között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

Magyarország Kormánya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 
27.) Korm. rendelet 3. § (l) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású 
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január l-jei 
hatállyal az Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § 
(l) bekezdése alapján 2013. január l-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési 
feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányítói jogokat és 
kötelezettségeket Átvevő veszi át. 
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében a korábban e feladatok 
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, az Átvevő ingyenes 
használatába adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és 
kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása. E célok 
megvalósítása érdekében a Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak 
meg. 



II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

l. Az átvételre kerülő köznevelési intézmények jogutódja az oktatásért felelős miniszter 
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként gyakorolja az átvett intézmények felett a jogszabályban meghatározott 
fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmények működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
jogokat és kötelezettségeket 2013. január l-jétől az Átadó gyakorolja, illetve teljesíti. 

2. Az intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra a 
Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadó ak. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

l. A megállapodás tárgya a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vétele során az Átadó és az Átvevő jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása a közalkalmazottak és technikai dolgozók, a 
közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, a projektek és a 
gépjárművek átadása tekintetében. 

2. Az Átadó átadja az Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő 
intézményeket, valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő 
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített 
másolati példányát; 

b) az intézményekben használt bélyegzők nyilvántartását; 

c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 
adósságállományról szóló dokumentumokat; 

d) az átadásra kerülő köznevelési intézmények 2012. évi költségvetéséről, valamint a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 
dokumentumokat; 

e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 

f) az Átadó által tett, a köznevelési intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján 
hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 



kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 
ellátott kimutatásokat; 

g) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat; 

h) tájékoztatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó vagy azt 
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 

3. Az Átadó a tulajdonát képező és a köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához 
szükséges, illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és 
funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi 
eszközökre, valamint gépjárművekre az Átvevő részére ingyenes használati jogot biztosít. 

4. Az Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra az Átvevő részére ingyenes használati jogot 
biztosít. 

5. Az Átadó a tulajdonát képező és az Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, 
valamint a területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlaura az Átvevő részére ingyenes 
használati jogot biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, 
létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba adásának személyi, tárgyi, 
dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átadásig 
keletkező jogokról és kötelezettségekrőL 

l. Köznevelési feladatot ellátó intézmények átadása 

1.1. A fenntartásra átvett köznevelési intézmények felsorolását a 16. melléklet tartalmazza. 

1.2. Köznevelési intézményenként a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek 
rögzítik: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan 
tulajdonosát, azt, hogy az ingatlanon milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek, a 
támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a támogatást nyújtó és a 
projektszám feltüntetésével). 

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatása igénylésére, módosítására, lemondására 
vonatkozó adatokat összegszerűen részletezve. 

c) Az intézmény fenntartásával kapcso latos, az átadás-átvétel napJan hatályos 
szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát a megállapodás ll. mellékletében 
rögzített bontás szerint, valamint az intézményekhez kapcsolódó azon szerződéseket, 
megállapodásokat, amelyek pénzügyi, illetve jogi kötelezettséget és jogot 
keletkeztethetnek. 



d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben. 

e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben. 

f) Az intézmény teljes vagyonleltárát a használatba átadásra kerülő: 

ingatlanok tekintetében az ingatlan adatai, továbbá a könyv szerinti érték és az 
utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 
az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 
gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített kimutatással, 

feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 
nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

g) A 14. és 14/a. mellékletben az intézményre vonatkozó folyamatban levő, illetve 
tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a támogatott projekt keretében 
megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a 
projektszám feltüntetésével). 

1.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről, 

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérő l, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználóijogosultságok biztosításáról, 

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérőL 

2. A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadására 2013. január l-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

2.1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 
intézmények fenntartásával, irányításával összefüggésben a szakmai feladatokat, valamint a 
fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó átadásra kerülő álláshelyek száma: 5 

Szakmai feladatokat ellátó álláshelyek száma: 3 
Funkcionális feladatokat ellátó álláshelyek száma: 2 

Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 
tartalmazza. 

A köznevelési intézményekben átadásra kerülő összes foglalkoztatotti státusz: 780,81 

Az átadásra kerülő köznevelési intézmények intézményi státuszához nem köthető 
foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: O fő; 
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadók száma: O fő, 



bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 3 fő. 

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az l. melléklet tartalmazza, 
amely külön rögzíti a betöltetlenül átadott státuszok számát. 

2.2. Az Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az l. és 2. mellékletben felsorolt 
foglalkoztatottak személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja az Átvevőnek 

2.3. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január l-jétől a 
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 
munkáltatója 2013. január l-jei hatállyal az Átvevő. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a 
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget 
tesznek. 

3. A tárgyi eszközök átadása: 

A Felek rögzítik, hogy az Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve 
létszámmal együtt 2013. január l-jei hatállyal a köznevelési feladat ellátásához, az 
intézmények fenntartásához kapcsolódó tárgyieszköz-állományt ingyenes használatba adja az 
Átvevőnek az alábbiak szerint: 

3 .l. A 2.1. pont alapján átadásra kerülő létszámhoz kapcsolódóarr 

a) a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 
informatikai eszközt, amely magában foglalja a személyi számítógépeket a 
kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató); 

b) multifunkcionális eszköz tekintetében az Átadó létszámára lebontott 
intézményi darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított 
darabszámot; 

c) az átadandó létszámnak megfelelő szám ú, a munkavégzés feltételeit 
biztosító irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint 
személyenként egy szekrény). 

Az átadandó tárgyi eszközök listáját a megállapodás 5. és 10. melléklete 
tartalmazza. 

3.2. Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, az intézményben ellátott tanulók 
oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott informatikai, 
multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, gépjárművet A tárgyi 
eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. melléklete tartalmazza. 

4. A gépjárművek átadása 

A gépjármű ingyenes használatba adására 2013. január l-jei hatállyal kerül sor. 

Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, az intézményben ellátott tanulók oktatás
neveléséhez, a köznevelési feladatok ellátásához szükséges, az Átvevő ingyenes használatába 
adásra kerülő gépjármű adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza. 

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjármű tekintetében 
Átvevő a közúti köztekedési nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A 



nyilvántartásba történő bejegyzéssei kapcsolatos költségek, valamint a gepJarmű 

fenntartásának költségei (biztosítás, üzemanyag, adóterhek stb.) az Átvevőt terhelik. 

A tárgyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről 
a Felek együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv 
készül. 

5. A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása 

5.1. Az Átadó átadja az Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a 
köznevelési intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint az Átadó mint 
projektgazda jogutódja az Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
tekintetében a Törvény 16-18. §-ában foglaltak az irányadóak. 

5.2. A megállapodás aláírásával egy időben az Átadó (projektgazda) teljes körű 
tájékoztatást nyújt az Átvevő részére a projektek előrehaladásáról, a projektekkel 
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben 
meghatalmazza az Átvevőt Gogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés 
módosításával kapcsolatos eljárásban a nevében eljárjon. 

5.3. Az Átadó átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, 
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját. 

v. 

EGYÉBRENDELKEZÉSEK 

A Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. 
december 15-én fennálló állapotot veszik alapul. 

l. A korai fejlesztésben résztvevő szakemberek áthelyezése 

Az Átadó a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményben megszüntetett korai fejlesztési 
feladatot ellátó öt gyógypedagógus-koncluktor álláshelyét és az álláshelyeken foglalkoztatott 
szakembereket a feladatellátás további zavartalan biztosítása érdekében 2012. december 15-ei 
hatállyal áthelyezi a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Szakszolgáltató Központ intézményhez. 

2. A kerületi úszásoktatás és a jégpálya biztosítása 

Az Átadó a Kőbányai Sportközpont uszodai intézményegységében, illetve a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ uszodájában összesen hat álláshelyen foglalkoztatott hat 
fő úszóoktató pedagógust - akik a kerületi iskolák és óvodák számára látnak el úszásoktatói 
tevékenységet különös tekintettel a mindennapos testnevelés feladatainak ellátására - 2012. 
december 15-ei hatállyal áthelyezi az erre kijelölt Intézménybe. 

Az Átvevő vállalja, hogy az áthelyezett úszásoktatók ellátják a megállapodás 17. 
mellékletében meghatározott 2012/2013. nevelési -oktatási évre vonatkozó órarend szerint az 
iskolák úszásoktatását, továbbá biztosítja igény szerint a kerületi óvodákban szervezett 
úszásoktatást is. 



Az úszásoktatáshoz szükséges vízfelület az Átadó tulajdonában lévő uszodában, valamint az 
Átvevő használatában lévő Intézmény tanuszodájában biztosított. 

Az Átadó vállalja, hogy a 16. mellékletben felsorolt iskolák tanulói a Budapest X., Ihász utca 
24. szám alatt található jégpályát a szezon végéig változatlan feltételek mellett igénybe 
vehetik. A további szezoma vonatkozó feltételeket a Felek külön megállapodásban határozzák 
meg. 

3. Az ingyenes használatba adott ingatlan bérbeadása 

Az Átadó tulajdonában lévő és az Átvevő ingyenes használatába adott ingatlant csak az Átadó 
jogosult bérbe adni, illetve bármely módon hasznosítani, amennyiben a bérbeadás a 
köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. Ennek érdekében az Átvevő köteles a 
nevelési-oktatási feladatok megvalósításához szükséges időről, illetve időbeosztásról 
rendszeresen előzetesen tájékoztatást adni. Az Átadó viseli a bérbeadás költségeit és szedi a 
hasznai t. 

4. A táboroztatás 

A Felek megállapodnak abban, hogy a nyári napközis tábor helyszíneként az Átvevő 
használatában lévő Intézmény udvarát jelölik ki. A tábor udvari játszóeszközeinek áttelepítési 
költsége az Átadót terheli, a szakmai programok megszervezését, a gyermekek felügyeletét, 
az azzal járó valamennyi feladatot az Átadó a saját intézményén keresztüllátja el. Az Átvevő 
hozzájárul, hogy a feladatellátásban - térítési díj ellenében - részt vegyenek a KIK által 
foglalkoztatott pedagógusok. 

Az Átadó nyári táboroztatási lehetőséget biztosít térítési díj ellenében a tulajdonát képező 
ingatlanban az Átvevő által fenntartott intézményekben foglalkoztatott gyermekek részére. Az 
igénybe vehető időpontokról a Felek legkésőbb minden év március 31. napjáig 
megállapodnak. 

Az Átadó minősített erdei iskolai program igénybevételére lehetőséget biztosít térítési díj 
ellenében a tulajdonát képező ingatlanban az Átvevő által fenntartott intézményekben 
foglalkoztatott gyermekek részére. 

5. Az adatszolgáltatás 

A Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel során és a később közösen 
megvalósítandó feladatellátás érdekében kölcsönösen együttműködnek, minden lényeges 
információról egymást tájékoztatják, biztosítják egymás számára az adatszolgáltatást. 

Az Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 
számbavételéről, amely az átadott köznevelési intézmények működését érdemben 
befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, 
körülményekrőL 

Az Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 

a szerződés aláírásával egyidejűleg: az 1., 2., 4., 6., 7., 8., ll., 12., 12/a., 13, 14., 14/a., 
15., 16., 17. mellékleteket, az intézmények alapító dokumentumát, szabályzatainak 



listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető, per- vagy vitarendezés 
tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény működését 
meghatározó kérdésről; 

2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 
beszámolók), a 2012. évi normatívaigényléssel, -lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a 
bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

2013. január 31-ig: a projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 
tételes listáját; 

2013. február 15-ig: a 3., 5., 9., 10. mellékleteket; 

2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 

2012. május 15-ig: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

A Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-
ig ingyenes használati jogot keletkeztető szerződést kötnek. 

A Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket 
egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítésérőL 

Az Átadó által kijelölt kapcsolattartó: 
Neve: Hegedűs Károly 
Beosztása: aljegyző 
Elérhetősége: 06/30/269-7818, 4338-226 

Az Átvevő által kijelölt kapcsolattartó: 
Neve: Németh László 
Beosztása: Budapest 10. tankerületi igazgató 
Elérhetősége: 06/30/626-5940 

A Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve jóhiszeműen, együttműködve járnak 
el. 

A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Az Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények, adatok, információk a megállapodás 
függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelőerr valósak, teljes körűek, 
érdemi vizsgálatra alkalmasak. 



A Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelyből 
példány az Átadót, .... példány az Átvevőt ...... illet meg. 

Budapest, 2012. december" 

Kovács Róbert 
polgármester 

á ta dó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

" 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Jogi ellenjegyzés: 

Egyetértek: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Marekné dr. Pintér Aranka 
mb. elnök átvevő 

Németh László 
tankerületi igazgató 

átvevő 

átvevő 

átvevő 



A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
l. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény( ek)ben foglalkoztatottak átadásra 

kerülő létszáma intézményenkénti bontásban 
2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 

kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 
3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 

eszközök intézményenkénti bontásban 
4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 

gépjárművek intézményenkénti bontásban 
5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 
6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kacsolódó gépjárművek 
7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátását biztosító ingatlanok 
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
intézményenkénti bontás ban 

l O. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

ll. melléklet: Szerződések intézményenkénti bontásban 
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 
intézményenkénti bontás ban 

13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-
tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek intézményenkénti 
bontásban 

14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 
folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) intézményenkénti bontásban 

15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek intézményenkénti 
bontásban 

16. melléklet: Az átadásra kerülő köznevelési intézmények felsorolása 
17. melléklet: A 2012/2013. nevelési-oktatási évre vonatkozó órarend az iskolák 

úszásoktatásához 



Függelék 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott Kovács Róbert, mint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
képviseletében eljáró polgármester (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon 
........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a megállapodással átadottakorr 
túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső adat, 
információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok 
és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 
valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes 
felelősséget vállalok. 

Jelen nyilatkozat a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

Budapest, 2012. december" " 

Á tad ó 



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

MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét követően az önkormányzat és az 

intézmény közötti feladatok megosztásáról 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15510000-2-
42, KSH száma: 1551-0000-841132101, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 11784009-
15510000) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester mint működtető (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai .... Általános Iskola (1101 Budapest, ...... , OM azonosító: ) 
képviseletében eljáró igazgató mint intézményvezető (a továbbiakban: Intézmény), 
együttesen Felek 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételével 
2013. január l-jével az Intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a 
továbbiakban: KIK) fenntartásába kerül. Működtetése az Önkormányzat feladata. 
A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény (a továbbiakban: N tv.) 69. § (l) 
bekezdés a) pontja alapján a Felek az alábbi megállapodást kötik. 
A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzatnak a jogszabályban és e megállapodásban 
meghatározott feladatait a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

II. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA 

Az N tv. alapján jelen megállapodás tárgya az Önkormányzat mint működtető és az Intézmény 
mint köznevelési feladatot ellátó között a működtetési feladatok meghatározása és 
megosztása. Célja az Intézmény eredményes működése érdekében szaros együttműködés, 
kölcsönös, megbízható információáramlás kialakítása. Jelen megállapodásban a Felek a 2013. 
január l-jén bekövetkező változások miatt a közöttük szükségessé váló együttműködés 
érdekében kialakítandó eljárásokat, valamint azok folyamatát szabályozzák. 



III. 
FELADATOK 

l. Közalkalmazottak és technikai dolgozók továbbfoglalkoztatása 

Az Intézményben 2012. december 31-ig az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat 
ellátó közalkalmazottak és technikai dolgozók (a továbbiakban: Munkavállaló) az 
Önkormányzat és a Munkavállaló döntésétől függően 2013. január l-jével a Hivatalban 
továbbfoglalkoztatásra kerülnek. A szakképzettség és a munkakör figyelembevételével a 
gazdasági feladatot ellátó munkavállaló (a továbbiakban: gazdasági ügyintéző) jogviszonyára 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20 ll. évi CXCIX. törvény, az egyéb technikai feladatot 
ellátó dolgozó jogviszonyára (a továbbiakban: technikai dolgozó) a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi L törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. A Munkavállaló foglalkoztatása 

A Munkavállaló felett a munkáltatói jogkört az Önkormányzat Jegyzője gyakorolja (hirdetés, 
pályáztatás, alkalmazás, kinevezés, munkaszerződés, felmentés, munkaviszony 
megszüntetése, fegyelmi jogkör) szükség esetén az Intézményvezető előzetes véleményének 
kikéréséveL 

A Munkavállaló munkavégzésének helye az Intézmény székhelye. A Munkavállaló elsősorban 
az Intézmény érdekkörében köteles munkavégzésre, rendkívüli esetben a Hivatal egyes 
munkavállalók esetében ettől eltérhet az Intézményvezetővel történt előzetes egyeztetést 
követően. 

A Munkavállaló kizárólag a munkaszerződésében vagy a kinevezésében, illetve a munkaköri 
leírásban meghatározott munkakörben (feladatkörben, esetleg osztott feladatkörben pl.: 
takarító-portás-karbantartartó) foglalkoztatható. Az Intézmény nem határozhat meg olyan 
feladatot, amely a bér növekedését eredményezné. A Munkavállaló munkaköri leírása a 
Hivatal és az Intézményvezető egyeztetése alapján készül. 

A munkaidő meghatározása rugalmasan alkalmazkodik az Intézmény munkarendjéhez. 

Az Intézményben a gazdasági ügyintéző köteles a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt 
tartalmú jelenléti ívet vezetni és azt a Hivatalnak legkésőbb a tárgyhónap utolsó napján - a 
Munkavállaló munkavégzése kapcsán képződött irattal, bizonylattal (táppénz igazolása stb.)
átadni. Az Intézményvezető a jelenléti ív és egyéb nyomtatványok aláírásával biztosítja, 
illetve igazolja a szabadság, a helyettesítés és a túlóra elrendelésének szabályosságát. Az 
ehhez szükséges kitöltetlen nyomtatványokat a Hivatal biztosítja az Intézmény részére. 

A Munkavállalót a szükséges általános munka- és tűzvédelmi oktatásban a Hivatal részesíti, a 
helyi sajátosságokról azonban az Intézmény köteles kioktatni és ezt bizonylatolni. 
Az Intézmény köteles haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Hivatalt, valamint a 
Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott szerveket a munkabalesetről tájékoztatni. 



A Munkavállaló munkára képes állapotának ellenőrzését az Intézmény végzi. 

A technikai dolgozó a munkaszerződése alapján több telephely megjelölésével IS 

foglalkoztatható, feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

3. A gazdasági ügyintéző 

A gazdasági ügyintéző munkaköri leírása alapján kapcsolatot tart a Hivatal és az Intézmény 
között, elvégzi a Hivatalnak az Intézménnyel kapcsolatos gazdasági és működtetési helyi 
feladatait. A gazdasági ügyintéző ellátja az intézményi étkeztetéssei kapcsolatos feladatai is. 

Az Intézmény biztosítja a gazdasági ügyintéző munkavégzésére alkalmas irodahelyiséget. 

A Intézményvezető a gazdasági ügyintéző akadályozatása esetén gondoskodik a 
működtetéssel, illetve a gazdasági ügyintézéssei kapcsolatos információk összegyűjtéséről és 
a Hivatal részére megfelelő időben történő továbbításáróL 

A gazdasági ügyintéző a munkaköri leírásban foglaltak szerint intézi a kisebb, az 
intézményvezető által igényelt dologi beszerzések megrendelésével, a megrendelt és 
kiszállított beszerzés átvételével, kezelésével, a vagyonnyilvántartással, a selejtezéssel, 
leltározással, gazdasági adatszolgáltatással, valamint a Munkavállalók munkavégzéséhez 
kapcsolódó dokumentumok (szabadságengedély, jelenléti ív, táppénzigazolás) kezelésével 
kapcsolatos összes feladatot, továbbá kezeli a készpénzellátmányt. 

4. A készpénzellátmány és a beszerzés 

Az Intézmény működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzési feladatait a 
Hivatal végzi. Az Intézmény részére biztosított pénzeszközzel való gazdálkodást a 
működtetési szervezet végzi az Intézményvezető előzetes véleménynek kikéréséveL 

Az Intézmény működésének hatékonysága érdekében az intézményre jutó dologi költségvetés 
terhére 50 OOO Ft összegű készpénzellátmány-utólagos elszámolással- kihelyezésre kerül a 
Hivatal pénztárán keresztül a gazdasági ügyintéző részére. 

A készpénzellátmányból a sürgős- előre nem látható- (nem pályáztatott) kisebb beszerzések 
(5 OOO Ft értékhatárig) bonyolíthatók, amelyek az Intézmény működését segítik (kisebb 
karbantartáshoz szükséges anyagok, segédanyagok, tárgyi eszközök). A teljesítésigazolás 
feltétele az Intézményvezető igazolása a beszerzés szükségességéről és jogosságáróL 

A készpénzellátmányból 5 OOO Ft értékhatárig a gazdasági ügyintéző rendelkezhet, 5 OOO Ft
nál nagyobb értékű tárgyi eszköz csak a működtetési szervezet előzetes engedélyével kerülhet 
beszerzésre a rendelkezésre álló költségvetési kereten belül. 

A dologi kiadás szükségességét és jogosságát az Intézményvezető a beszerzést követően a 
számlán aláírásával igazolja. Az Intézményvezető a nagy értékű tárgyi eszközök 
beszerzésénél az üzembehelyezési okmányon, valamint az állománybavételi bizonylaton is 
aláírásával igazolja a beszerzés megtörténtét, valamint intézkedik a nyilvántartásba vételrőL 



5. Az ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási feladatok 

Az Intézmény használatában lévő ingatlan üzemeltetéséről, műszaki fenntartásáról és az 
ehhez kapcsolódó karbantartásáról, valamint felújításáról az Önkormányzat és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűerr Működő Részvénytársaság között létrejött Közszolgáltatási 
Keretszerződés és az Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
gondoskodik. 

Az Intézményben jelentkező kisebb karbantartási, javítási feladatokat a technikai dolgozó 
végzi az Intézményvezető utasítása szerint. 

6. Leltározás, selejtezés az Intézményben 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az eszközök és források leltározási és leltárkészítési 
szabályzatáról szóló 5/2012. ( ... ) polgármesteri és jegyzői közös utasítás, valamint a 
leltározás és a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatáról szóló 
6/2012. ( ... ) polgármesteri és jegyzői közös utasítás szabályazza a selejtezés rendjét az 
Önkormányzat, a Hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek tekintetében. 

Az Intézmény kijelenti, hogy a szabályzatokban foglalt, az Intézményre vonatkoztatható 
rendelkezéseket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ennek megtartásáért a 
gazdasági ügyintéző és az Intézményvezető közösen felel. 

7. A kézbesítés 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Hivatalban központi iktató működik. A Felek 
megállapodnak abban, hogy az Intézmény iratainak, anyagainak postázása a központi iktatón 
keresztül történik. A sima, az ajánlott és a tértivevényes küldemények postakönyvvel kerülnek 
átadásra a központi iktató részére. 

A Hivatalból a küldemények naponta egy alkalommal 13.30 órakor kerülnek elszállításra a 
postai szolgáltató részére. A küldemények leadási határideje 11.00 óra. 

Az egyéb, kőbányai intézményeknek küldendő anyagokat a Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
hivatalos helyiségében kialakított kézbesítési helyen keresztül lehet továbbítani az érintettek 
részére. 

Rendkívül sürgős esetben lehetőség van a készpénzellátmány terhére számla ellenében a 
küldemény feladására. 

8. A projektek kezelése 

A Felek rögzítik, hogy az Intézményt érintő projektek projektgazdája 2013. január l-jétől a 
KIK. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Önkormányzat és a KIK között a köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vétele, a két 
fél közötti jogok és kötelezettségek megosztása tárgyában kötött megállapodásban a projektek 
átadásra kerültek valamennyi lényeges tény, körülmény, információ átadása mellett. 



9. Az informatikai hálózat biztosítása 

Az Önkormányzat biztosítja az oktatási célra használt számítógépek és perifériáik, a hálózati 
egységek és a kiépített hálózat rendszeres karbantartását, működőképességének biztosítását az 
Intézménnyel egyeztetett mennyiségek alapján (gépek, nyomtatók, egyéb perifériák, hálózati 
eszközök, hálózati végpontok száma). 

Az Önkormányzat biztosítja a gazdasági ügyintéző munkavégzéséhez igénybe vett 
számítógépek, operációs rendszerek és alkalmazéi szoftverek, valamint perifériáik, a hálózati 
egységek, a kiépített hálózat rendszeres karbantartását, működőképességét. 

A hálózat megfelelősége esetén az Önkormányzat biztosít két darab SIP-es telefonkészüléket 
a kapcsolattartásra. 

10. Adatszolgáltatás 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Magyar Államkincstár és más központi szerv által kért 
adatokat kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják. 

IV. 
EGYÉBRENDELKEZÉSEK 

A Felek a megállapodás teljesítése érdekében a feladatok egyeztetésére kapcsolattartókat 
jelölnek ki. 

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: 
Név: Hegedűs Károly 
Beosztás: aljegyző 
Elérhetőség: 06/30/269-7818, 4338-226 

Az Intézmény részéről kapcsolattartó: 
Név: 
Beosztás: igazgató 
Elérhetőség: 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, valamint az Ntv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Jelen megállapodás 2013. év január hónap l. napján lép hatályba. 

Jelen megállapodást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a ... ról szóló .. ./2012. (XII. 13.) határozatával hagyta jóvá. 



A Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2012. december" " 

Önkormányzat képviseletében 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Polgármesteri Hivatal képviseletében: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Intézmény képviseletében 

igazgató 



J. melléklet a ~~1);_2012. tU·köKT határozathoz 

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29., törzsszáma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank 
Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. Pap 
Sándor alpolgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma: 
01-10-042140, adószáma: 10816772-2-42, bank.számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-
20508524-00000000, képviseli: Szabó László vezérigazgató), mint Megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott) 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(l) bekezdése szerint a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai körében 
sorolja fel az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodást. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény pontosítja az önkormányzatok Ötv-ben 
megfogalmazott oktatási, nevelési feladatait, továbbá a 88. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az 
önkormányzat feladatait többek között intézmény létesítésével, fenntartásávalláthatja el. 

Fentiek alapján Megbízó a kezelésében lévő nevelési, oktatási intézmények energetikai 
hatékonyságának fokozása érdekében pályázatot nyújtott be európai uniós forrás elnyeréséért, 
amelyet sikeresen elnyert. 

Megbízó a KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosító számú Energetikai hatékonyság fokozása 
című pályázat keretében a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 
2.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetetés és fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a 
"Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) homlokzati 
hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése érdekében kapott támogatást. 

Jelen szerződés keretében Megbízó megbízza Megbízottat a fenti projektek hatékony 
megvalósítása érdekében, kifejezetten a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 
Budapest, Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer 
korszerűsítése" tárgyban, hirdetmény közzétételével induló nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával. 
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l. A szerződés tárgya 

A jelen Szerződés tárgya a KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosítási számú Energetikai 
hatékonyság fokozása című pályázat keretében a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek 
Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési 
rendszer korszerűsítésének kivitelezési munkái" tárgyú, hirdetmény közzétételével induló 
nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása. 

2. A szerződés időtartama 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott 
tevékenységét a jelen Szerződés aláírásától, a szerződés tárgyát képező építési munkák 
teljesítésére vonatkozó Közbeszerzési értesítőben feladásra kerülő hirdetmény feladásáig 
köteles ellátni. 

3. A megbízási díj 

3.1. Felek megállapodása szerint Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési dokumentációk 
értékesítéséből származó teljes bevétel ellenében teljesíti a szerződés tárgya szerinti feladatot, 
ezen felül Megbízottat egyéb díjazás, költségtérítés nem illeti meg. 

3.2. A jelen megbízás keretében Megbízottat terheli, a jelen megbízás tárgya szerinti 
közbeszerzési eljárással összeftlggő alábbi költségek: 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásának költségei, 
- a közbeszerzési dokumentáció előállításának és sokszorosításának költségei, 
- a Közbeszerzési Értesítőben történő hirdetmény feladások költségei. 

4. Megbízott feladatai 

4.1. Az együttműködő partnerek és egyéb illetékesek információval történő folyamatos 
ellátása, a szükséges teljesítési és minőségi feltételek betarttatása, és Megbízó igényei szerint 
a közvélemény tájékoztatásában való részvétel. 

4.2. A Megbízó a Kbt. előírásai és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások szerint a teljes 
közbeszerzési dokumentáció összeállítása, beleértve a műszaki dokumentáció! is illetve az 
közbeszerzési költségvetést. Az Ajánlati dokumentáció részeként Megbízott a 
szerződéstervezetet az Ajánlati felhívás közzétételi kérelmének feladásáig elkészíti és 
jóváhagyatja MegbízóvaL 

4.3. Ajánlattételi felhívás szerkesztése, a közbeszerzési hirdetmény feladása. 

4.4. A vállalkozók számára biztosított helyszíni bejárás lebonyolítása az azzal kapcsolatos 
jegyzőkönyvezési feladatokkal együtt. 

4.5. A kivitelezői kérdések, a Tervező szükség szerinti bevonásával történő megválaszolása és 
a törvényes határidőben történő megküldése az Ajánlattevők számára. 
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4.6. Az ajánlatok bontási eseményének lebonyolítása. 

4.7. A benyújtott közbeszerzési ajánlatok alapján az ajánlattevők alkalmasságának értékelése, 
ajánlatok müszaki értékelése, ajánlatok érvényességének vizsgálata, javaslattétel Megbízó felé 
a döntés meghozása érdekében. 

4.8.Az összegzés elkészítése és Megbízóval történő jóváhagyatása. 
4.9. Az összegzés megküldése az összes Ajánlattevönek, a vonatkozó hirdetmény feladása a 
Közbeszerzési Értesítöben. 

4.1 O. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggö 
hirdetményfeladási kötelezettségek teljesítése. 

5. Vis Maior 

5.1. Megbízott a vis maior-ból adódó késedelme és hibás teljesítése esetén felelősséggel nem 
tartozik. 

5.2. Vis maior Megbízott és/vagy Megbízó számára előre nem látható és elháríthatatlan 
társadalmi, természeti esemény vagy erőhatás, amely e szerződésböl eredő kötelezettségek 
teljesítését átmenetileg lehetetlenné teszi, melyről Megbízott haladéktalanul tájékoztatni 
köteles Megbízót. 

6. Megbízó jogai és kötelezettsége 

6.1. Megbízó biztosítja a közbeszerzés tárgyát képező feladat kivitelezési munkáihoz 
szükséges pénzügyi fedezetet. A megbízás a beruházási forrás feletti rendelkezési jogra nem 
terjed ki. 

6.2. Amennyiben Megbízott a saját érdekkörében felmerült okból a feladatát nem végzi el, 
vagy nem a szerződött minöségben látja el, úgy Megbízó jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 

6.3. Megbízó köteles Megbízottat folyamatosan informálni minden a 2. pontban 
meghatározott és az 5. pontban részletezett feladat végrehajtását érintő eseményről. 

7. Megbízott jogai és kötelezettsége 
7.1. Megbízott köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről Megbízót 
haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítására. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen értesítése kézhezvételét követően 
Megbízott felé haladéktalanul eljuttatja ezzel kapcsolatos álláspontját. 

7 .2. Ha Megbízott a munkavégzés során a tőle elvárható összes intézkedést megtette, és ennek 
ellenére a folyamat elhúzódása vagy megszakadása előre láthatóvá válik, úgy erről köteles 
Megbízót haladéktalanul írásban értesíteni, a késedelem vagy megszakadás pontos okának 
részletes leírásával és a késedelem előre látható időtartamának megjelölésével. 
7.3. Megbízott továbbá vállalja, hogy a jelen eljárással és a szerződés teljesítésével 

3 



kapcsolatos összes olyan eredeti dokumentációt Megbízó rendelkezésére bocsátja, mellyel a 
szerződésszerű teljesítés dokumentálható, legkésöbb a közbeszerzési eljárásról szóló 
eredményhirdetés közzétételének napjáig. Amennyiben az eredeti dokumentum Megbízott 
birtokában kell maradjon, arról másolatot ad ki, melyet cégszerűerr ellenjegyez, hogy ezzel 
igazolja a dokumentum valódiságát. 

7.4. Megbízott vállalja, hogy a megbízási jogviszony befejezését követően, amennyiben ezen 
jogviszonnyal kapcsolatosan Megbízott rendelkezésre állása szükséges (pl.: Képviselő testület 
előtti beszámoló, Közbeszerzési Tanácsa ellenőrzése, stb.), a volt Megbízó felhívására, külön 
megbízás alapján közreműködik. 

8. Felelősségi rend 

A Közbeszerzési eljárás feletösségi rendjére vonatkozó szabályokat e megbízási szerzödés l. 
számú melléklete tartalmazza. 

9. Egyéb megállapodások 

A Szerzödö Felek kapcsolattartásra kijelölt, meghatalmazott képviselői: 

Megbízó részéről: 
Név: 
Telefon: 
Mobil: 
e-mail: 

Megbízott részéről: 
Név: 
Telefon: 
Mobil: 
e-mail: 

Radványi Gábor alpolgármester 
06-1-433-8217 

06-30-625-6787 
radvanyigabor@kobanya.hu 

Buday Pál műszaki igazgató 
06-1-666-2731 

06-30-551-4446 
budaypal@kovagyon.hu 

l O. Záró rendelkezések 

l 0.1. Jelen szerzödést Szerződö Felek által csak kétoldalúan és cégszerűerr aláírt 
megállapodássallehet módosítani, illetve kiegészíteni. 

l 0.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

10.3. Jelen szerzödésre a magyar jog az irányadó, a szerzödés nyelve magyar. 

10.4. Szerzödő Felek a közöttük jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatban esetlegesen 
felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben fent említett tárgyalások 
nem vezetnek eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat -a pertárgy értékétől függően- a 
Pp. irányadó rendelkezései szerinti rendes bíróságak illetékességének. 
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Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 6 egymással mindenben megegyező példányban 
készül, melyek közül 2 példány a Megbízottat és 4 példány a Megbízót illeti meg. 

Szerződő felek a jelen Szerződést áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

Budapest, 2012. december" ... ,, 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 
megbízásából dr. Pap Sándor 

alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

..... ~ ._ ... ._ ...... "' ............. ._ ._ ...... . 
Pándiné Csemák Margit 

irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

······························· 
Hegedűs Károly 

aljegyző 
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Megbízott 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
Szabó László vezérigazgató 

dr. Aziz-Malak Nóra 
jogász 
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MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 
l. sz. melléklete 

- a tárgyi nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának feletösségi rendjéről -

Amely létrejött a mai napon a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint 
Megbízó, másrészről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., mint Megbízott között az l. pontban 
meghatározott tárgyú felújítási/beruházási munkák megvalósítása során a Kbt. 6. § szerinti 
szabályok meghatározására. 

l. Megbízás tárgya: 

KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosítási számú Energetikai hatékonyság fokozása című 
pályázat keretében a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, 
Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetetés és fűtési rendszer 
korszerűsítésének kivitelezési munkái" tárgyú, hirdetmény közzétételével induló nemzeti 
eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása 

II. A feletösségi rend részletezése: 

Megbízó és Megbízott között a mai napon létrejött, tárgyi beruházáshoz kapcsolódó 
Megbízási szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek kiegészítésére rögzítik, hogy a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásában közösen, együttműködve járnak el. 
Az előkészítési feladatok, az ajánlattételi felhívás elkészítése, a dokumentációk összeállítása, 
a beérkezett ajánlatok értékelése, javaslattétel az ajánlattevők alkalmasságára, a Megbízott 
feladatát képezi. 

A tárgyi közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozása Megbízót illeti. 

a.) 

b.) 

Megbízott e Megbízási szerződés IV. pontjában meghatározott feladatainak ellátása 
során - Kbt-ben foglaltak szerint - köteles a közbeszerzési eljárás alapelveit és 
szabályait betartani, amely alapján a Megbízott - a b.) pontban meghatározott 
kivétellel - szerződésének értékéig anyagi és jogi felelősséget vállal a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításának szabályszerűségéért. 
Amennyiben a pályázatra jelentkezők közül Megbízott által legalkalmasabbnak 
minősített kivitelező helyett Megbízó az eljárás során eltérő döntést hoz (tehát más 
kivitelezővel köt szerződést), az annak kapcsán felmerülő felelősség Megbízót terheli. 

Szerződő Felek a fentiek szerinti felelősségi rend szabályozására vonatkozó megállapodást 
aláírásukkal ellátva jóváhagyják, amelyet a mai napon megkötött Megbízási szerződés l. sz. 
mellékleteként kezelnek. 

Budapest, 2012. december ..... . Budapest, 2012. december ...... 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Megbízott 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Szabó László vezérigazgató 
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PROJEKT LEBONYOLÍTÁS ÜTEMEZÉSE 

GÉPMADÁR ÓVODA, FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE 

Feladatrész megnevezése Kezdés dátuma Befejezés dátuma 
Közbesz. dokumentáció összeállítása 2012-11-19 2012-12-13 

Közbeszerzés jóváhagyatása (KT) 2012-12-13 2012-12-13 

Hirdetmény feladás 2012-12-13 2012-12-14 

Hirdetmény ellenőrzés 2012-12-14 2012-12-19 

Hirdetmény megjelenése 2012-12-19 2013-01-02 

Dokumentáció megvásárlás kezdete 2013-01-02 2013-01-07 

Helyszíni bejárás 2013-01-07 2013-01-14 
Kérdés 2013-01-14 2013-01-24 
Válasz 2013-01-24 2013-01-30 

Ajánlattételi határidő, bontás 2013-01-30 2013-02-06 

Hiánypótlás kiküldése 2013-02-06 2013-02-11 

Hiánypótlási határidő 2013-02-11 2013-02-26 
Összegezés megküldése 2013-02-26 2013-03-28 

Szerződéskötés 2013-03-28 2013-06-10 
Kivitelezés átfutási ideje 2013-06-10 2013-09-09 

Elszámolási időszak 2013-09-09 2013-10-09 
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J. melléklet af:J.1!2012. (.X.(IA!) határozathoz 

Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat Kőbányai út- Szállás köz- Horog utca 
(38365/2) hrsz.-ú szakasza- Teherkocsi utca-38303/37 hrsz.-ú telek- Kőér utca- Barabás utca
(38403/6) közterület- (38403/7) közterület- Bihari utca- Jegenye utca- Monori utca által határolt 

területegységének egyes területeire vonatkozó eseti FSZKT módosítási javaslatok 

A tervezés előzményei: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének döntése alapján folyamatban van a 
Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
ütemezett tervezése .. 
Jelenleg a területre több kisebb KSZT van hatályban, ezeken kívül egyes kisebb területrészekre különbözö 
városrendezési tervek készítése van folyamatban. A tervek egymástól eltérő szemléletet tükröznek, eltérő, össze 
nem hangolt szabályozást tartalmaznak. 
Jelen KSZT feladata a nagyobb kiterjedésű tervezési terület átfogó áttekintése és helyzetelemzése, valamint 
egységes szemléletü szabályozás készítése. 

A terv készítésének célja, a rendezés várható hatása: 

A megbízásnak megfelelöen a terv a terület adottságaira alapozott, összehangolt szabályozása révén határozza 
meg az egyes területrészek lehetséges fejlesztésének kereteit. Javaslatai figyelembe veszik a városszerkezeti 
összefüggéseket, a vasútvonalak és a jelentős közutak, a Mázsa tér tervezett városrészközponti meghatározó 
szerepét. Célja a tervezési területre vonatkozó hatályos szabályozások, továbbá az elkészült. illetve készülö 
részlettervek rendelkezéseinek és javaslatainak figyelembevételével összehangoltabb, a terület egységesebb 
arculatát alakító átfogó szabályozás kidolgozása. 
A tervezett rendelkezések figyelembe veszik a készülö X. kerületi KVSZ struktúráját, megfogalmazott javaslatait. 

A térség területhasználata általában megfelel a hatályos FSZKT keretövezeti besorolásának, de a terv értékelő 
és javaslattevő szakaszában egyes részterületekre vonatkozóan a keretövezet módosítását tartja indokoltnak. A 
javasolt keretövezeti besorolások módosításának alapvetöen két oka van: 

• a kialakult állapotnak való megfeleltetés, 
• ismert fejlesztési szándékok megvalósításához szükséges övezetmódosítás. 

A tervezési területen a gazdasági, kereskedelmi-szcigáitató területhasználat hagyományos. A kialakult 
területhasználat és a hatályos FSZKT keretövezeti besorolásai többnyire összhangban vannak. 
A munkahelyi terület keretövezetbe sorolt tömbök és ennek megfelelő funkciók vannak túlsúlyban, csak néhány 
helyen található intézményterület, jelentős zöldfelületű intézményterület és lakóterület keretövezetű terület. 
Az átsorolásokat követően a terület karaktere lényegében nem változik, továbbra is a gazdasági célú (elsősorban 
kereskedelmi és szolgáltatási) felhasználást tesz lehetövé a terv. Ugyanakkor a módosítások lehetövé teszik 
megfelelő szomszédságok és városrendezési hangsúlyok kialakulását is. Vegyes területhasználat és nagyvárosi 
beépítési karakter formálódása válik lehetövé a Kőbányai és a Bihari út. valamint a Mázsa tér mentén, ezáltal e 
fontos városszerkezeti elemek szerepe jobban kihangsúlyozható. 
Az átsorolások hozzájárulnak az épített értékek megfelelő környezetének kialakításához, a terület zöldfelületi 
rendszerének fejlödéséhez. 

FSZKT módosítási javaslatok 

1. A Szállás utca - Horog utca - Kőbányai út által határolt tömböt, valamint a Monori utca- Szállás utca -
Kőbányai út által határolt tömböt az FSZKT M jelű, munkahelyi területek keretövezetbe sorolta. Jelenlegi 
területhasználata jellemzöen kereskedelem. A területen hatályos KSZT a fejlesztési szándékoknak valamint a 
kialakult állapotnak megfelelöen, a környező területek városközponti szerepéhez jobban illeszkedő l jelű 
intézményterületek keretövezetbe sorolta. A keretövezet módosítása nem történt meg. 

l 



Javasolt a tömb átsorolása l jelű, intézményterületek keretövezetbe. 

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK: 

LAKÓTERŰLETEK 

~ TELEPSZERŰ LAKÓTERŰLET 

VEGYES TERÜLETEK: 

INTÉZMÉNYTERŰLET 

GAZDASÁGI TERŰLETEK 

MUNKAHEL Yl TERŰLET 

í1~1~~m KŰLÖNLEGES TERŰLETEK 

~ FSZKTMÓDOSITÁS 

~ 

2. A Bihari utca - Fokos utca menti L4 keretövezetbe sorolt lakóterület beépítése nem felel meg a 
keretövezet előírásainak (a beépítés mértéke, az építménymagasság, a szintterületi mutató vonatkozásában). A 
területen hatályos terv a kialakult állapotot figyelembe véve, L2 keretövezetet javasolt a területen. 
Hosszabb távon, a Bihari utcai szabályozás végrehajtása a forgalom, a környezeti terhelés növekedését 
eredményezi. 
Ezért olyan keretövezet (építési övezet) alkalmazása javasolt, amely a lakófunkció létesítését nem zárja ki, 
emellett lehetőséget biztosít a terület fokozatos, vegyes funkciókkal történő átalakulására, illeszkedve így a 
környező munkahelyi, intézményi területekhez. 

A javasolt keretövezet: l jelű intézményterület 

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK: 

LAKÓTERŰLETEK 

~ JNTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERŰLET 

VEGYES TERÜLETEK: 

INTÉZMÉNYTERŰLET 

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERŰLET 

GAZDASÁGI TERÜLETEK: 

MUNKAHEL Yl TERŰLET 

KŰLÖNLEGES VÁROSÜZEMELTETÉSI 
TERŰLETEK 

FSZKT MÓDOSIT ÁS 

2 



3. A Bihari utca - Horog utca - Kőér utca által határolt területre 2011. októberben FSZKT módosítási 
hatástanulmány készült. Javaslata a KL-VA besorolású Horog utca menti vasútterület használaton kivüli 
részének M jelű, munkahelyi terület keretövezetbe történő átsorolását, valamint a tömbön belüli vágányszakasz 
területének M jelű, munkahelyi terület keretövezetbe történő átsorolását tartalmazza. A keretövezet módosítása a 
távlati vasútfejlesztési elképzeléseket nem befolyásolja, elősegíti a hasznosítatlan területek újrahasznosítását 

Az érintett területek átsorolása KL-VA célzott területfelhasználási módú területből M jelű, munkahelyi 
terűlet keretövezetbe történő átsorolása javasolt. 

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK: 

VEGYES TERÜLETEK: 

~ JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERÜLET 

GAZDASÁGI TERÜLETEK: 

~ MUNXAHELYITERÜLET 

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK: 

VEGYES TERÜLETEK: 

~ JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERÜLET 

GAZDASÁGI TERÜLETEK: 

~ MUNXAHELYITERÜLET 

~ MÁSTERVBEN!A:VASOLT 
~ FSZKT MÓDOSITAS 

3 



4. A fővárosi jelentőségű Kőér utca, valamint Bihari utca fejlesztése (szabályozási szélességének 
növelése) nyomán az FSZKT pontosítása válik szükségessé. A határoló jelentős zöldfelületű intézményterületből 
és munkahelyi területekből kiszabályozásra kerülő területsávok keretövezeti besorolása KL-KT jelű, köz/ekedési 
célú közterület keretövezetre módosul. 

Javaslat: az útszélesítéshez szükséges területsávok átsorolása IZ és M keretövezetből KL-KT jelű, 
köz/ekedési terület célzott területfelhasználási módú területre történő átsorolása. 

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK: 

LAKÓTERÜLETEK 

~ INTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

VEGYESTERÜLETEK 

t;~tl 

imm:~mll!lil 
cg] 

VÁROSKÖZPONTI TERÜLET 

INTÉZMÉNYTERÜLET 

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERÜLET 

GAZDASÁGI TERÜLETEK: 

~ MUNKAHELYI TERÜLET 

~ FS7.KT MODOSITAS 
J\f~KT 

~ MÁSTERVBENJAVASOLT 
~ FSZKTMÓDOSITÁS 

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK: 

LAKÓTERÜLETEK 

~ INTENZÍVKERTVÁROSIASLAKÓTERÜLET 

VEGYES TERÜLETEK: 

INTÉZMÉNYTERÜLET 

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERÜLET 

GAZDASÁGI TERÜLETEK: 

~ 
~ 

MUNKAHEL YI TERÜLET 

FSZKT MÓDOSIT ÁS 

FSZKT PONTOSIT ÁS 

5. A Szállás utcában található, korábban a sertéshizlaldák igazgatási épületeként működő telekrész, a 
hatályos tervekben IZ keretövezeti besorolást kapott, azonban ennek átvezetése az FSZKT-ra ezidáig nem 
történt meg. 

FSZKT módosítási javaslat: a terület átsorolása M jelű, munkahelyi terület keretövezetből/Z jelű, jelentős 
zöldfelületű intézményterület keretövezetbe. (szintén a fenti ábrán jelölve) 



Az FSZKT módosítás részletes területi mérlege: 

qÜOöál~~~-:j~-- ,,, l ' :~tr;tő>t~z~,i~t,orolé~;,:e' ,,, ,', 
·' ',i(jl, 

. <: 

,,i···Terv •• ~ · Atsorolt terilet 1 száma ,;r terü e tml)i Je l 
<'"" c' 1m2) 

GD 001 10.209 M l 10.209 
GD 002 18.669 M l 18.669 

GD 005/02 3.375 L 4 l 3. 375 
GD 007 6.550 L 4 l 6.550 
GD 013 25.737 M KL-KT 561 
GD 014 25.765 M KL-KT 587 

GD 015/01 38.958 IZ KL-KT 1.138 
GD 015/02 52.138 M IZ 4.463 

GD 0 39 33.444 KL-VA M 14.015 
KL-VA M 8.255 
KL-VA KL-KT 591 

KT_ 002 39.064 KL-VA KT 7.140 
KT M 5.607 
KT KL-KT 40 
M KL-KT 3.060 

Keretövezetek területi mérlege: 

-9.925 
+ 38.803 
+ 3.325 
-9.672 
+ 5.977 
- 30.001 
+ 1.493 

• 



l. melléklet a~:Jr2012. (~l!~) határozathoz 

Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat Akna utca- Gránátos utca- Tárna 
utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyi út- MagJódi út által határolt területegységének egyes 

területeire vonatkozó eseti TSZT, BVKSZ és FSZKT módosítási javaslatok 

Budapest, X. kerület Kőbányai Önkormányzat megrendelésére KVSZ/KSZT készül tárgyi területre. 

A terv készítésének célja: 
a munkahelyi területeken folytatható funkciók, tevékenységek felülvizsgálata, a tulajdoni viszonyok és a 
területi adottságok, korlátok figyelembevételével a telekállapotok rendezése, 
javaslat - a területek felhasználásával összhangban - belső feltáró utak kialakítására, lehetőség szerint 
közterületi kiszabályozására, valamint a teherforgalmi kapcsolatok forgalomszabályozása, 
a terület iparvágánnyal való ellátottságának vizsgálata, a távlati felhasználás lehetőségei a közúti 
közlekedési terhelés csökkentésének céljával, 
a Kozma és a Sírkert út mentén lévő, jelenleg sírkőkészítő és kőfaragó tevékenység folytatására szolgáló 
önkormányzati tulajdonú területek hasznosítási javaslata, egységes szabályozása a területre készült 
tanulmányok alapján, 
a VT-VB vízbeszerzési és víztárolási területek keretövezetének felülvizsgálata, 
a tervezési terület része az E-TG (turisztikai erdő) keretövezetbe sorolt, hulladékkal feltöltött, rekultivált 
bányaterület, melyen vizsgálandó a területen folytatható tevékenységek köre, a távlati hasznosítás 
lehetősége, vagy építési tilalom elrendelésének szükségessége, 
a hulladékgazdálkodás tevékenységének szigorítása, szabályozása a környezetterhelés csökkentése 
céljával, 
a magasabb szintű településrendezési tervekben szereplő távlati közúti fejlesztések területigényének 
helybiztosítása, 
illeszkedés az egységes kerületi városrendezési és építési szabályzat (KVSZ) rendszeréhez. 

A KSZT "1.) Előkészítő, helyzetfeltáró és elemző szakasza" lezárult, majd ezt követően elkészült a "2. Értékelő, 
javaslattevő és szabályozási szakasz" első fázisaként a "Programjavaslat, szabályozási koncepció" munkarész. 
Az illetékes kerületi bizottság a tervanyaget megtárgyalta és a továbbtervezés alapjául elfogadta. 

A "Programjavaslat, szabályozási koncepció" munkarész során felmerültek FSZKT módosítást, illetve egy terület 
esetében ahhoz kapcsolódóan TSZT (és szükség esetén BVKSZ) módosítást is igénylő javaslatok, amelyek 
vonatkozásában a kerületi önkormányzat kezdeményezni kívánja a főváros településrendezési eszközeinek 
módosítását. 

A KSZT programjavaslat a tervezési területen belül három területrészen tervezi az FSZKT módosítását: 

a volt Akna bánya területének egészén (1. terület), 
a Kozma utca ipari vízmű területének egy részén (2. terület), 
a MagJódi út ELMŰ területen (3. terület). 

Az 1. terület FSZKT módosítása kapcsán szükségessé válik a TSZT módosítása is erdőterület átsorolása, illetve 
pótlása miatt. Az erdőpótlás a KSZT tervezési területén kívül, de a X. kerület területén belül tervezett, az 
Újköztemető Ezüstfa utca menti tartalékterületen. 

Mindezek alapján a TSZT módosítása két részterületen kezdeményezett: 
a volt Akna bánya területének egészén (1. terület), 
az Ezüstfa utcától délre húzódó területsávban (4. terület). 

Mivel az 1. terület a TSZT módosítása során az OTÉK alapján alkalmazható különleges beépítésre nem szánt 
terület területfelhasználási egységbe kerül, az FSZKT módosításán kívül esetleg szükségessé válhat a BVKSZ 
keretövezeti rendszerének kiegészítése is. 

Az erdőpótlás kapcsán módosuló TSZT-nek megfelelően a 4. területrészen is javasolt az FSZKT módosítása, ezt 
az Új köztemető területére hatályos KSZT felülvizsgálata keretében elkészítendő programjavaslatalapozza meg. 



Javasolt változtatások és várható hatások ismertetése területrészen ként: 

1. A volt Akna bánya egésze 
A TSZT szerinti erdőterületből (E), ill. az FSZKT szerinti turisztikai erdő (E-TG) célzott területfelhasználási 
módú besorolásból különleges beépítésre nem szánt energiapark (K-EP) területbe történő átsorolást a 
terület környezeti, müszaki és településszerkezeti adottságaiból levezethető újrahasznosítás lehetősége 
indukálja. A javasolt energiapark részeként depóniagáztelep (a volt bányaterületen lerakott tekintélyes 
mennyiségü kommunális hulladék lebomlása során történő gázképződésre alapozva), biogáz telep (a 
fővárosban, különös tekintettel a szomszédos Újköztemetőben keletkező zöldhulladék hasznosíthatóságára 
alapozva), továbbá napenergiapark létesíthető elektromos áram ("zöldáram") és hőenergia, valamint 
biotrágya előállítása céljából. 

A jelenlegi javaslat szerinti 38 ha területet érintő átsorolás következtében a környezeti szempontból 
zavartatott térségben a terület adottságainak és benne rejlő lehetőségeknek a jelenleginél lényegesen 
"életszerübb" hasznosítására nyílik alkalom. 

2. Vízműterület egy része 
A Fővárosi Vízművek Kozma utcai ipari vízmű területe a jövőben az alaptevékenységhez szükséges 
területrészre korlátozódik, az ingatlan többi része az FSZKT módosítása során vízbeszerzési területből (VT
VB) a csatlakozó területek besorolásának megfelelően munkahelyi (M) keretövezetbe kerül. 

3. ELMŰ terület 
Az Elektromos Müvek Maglód i úti aláliomását érintő átsorolási javaslat célja a tényleges területhasználat és 
a keretövezeti rendszer összhangjának megteremtése. Ennek érdekében nagyobbrészt munkahelyi 
keretövezet (M) kerül energiaszolgáltató (KV-EN) területbe, kisebb részben fordítva. 

4. Ezüstfa utca menti terület 
Az Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint került KV-TE jelű 
temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával a mintegy 23 ha-os terület temetkezési célra 
történő tartalékolása okafogyottá vált. A tartalékterület erdőterületbe sorelásával ezen az oldalon is 
megoldódhat a temető izolálása a környező munkahelyi területektőL Ez az átsorolás egyúttal biztosítja a volt 
Akna bánya területén tervezett energiapark (K-EP terület) elhelyezése miatt szükséges erdőpótlást 



Lt 91 (:Le.()_. (XI/. -(1)) lc;O'K/ 

/101.3d~cz_c~--/ ~lheih1/c:le_~· 

A Kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításai 
(nagy terjedelmük miatt) a szerveren, illetve a Honlapon megtalálhatók. 



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR 
száma: 73S737, adószáma: 15735739-2-42, képviseli: 
Kovács Róbert polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat) 

másrészről 

a Mota-Engil Magyarország Zrt. (székhelye: 1117 
Budapest, Kapaszi gát 5., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-10-
043361, adószáma: 12236774-2-44, képviseli: Luis Costa 
és Filipe Antunes igazgatósági tagok, a továbbiakban: 
Mota-Engil Zrt.), együttesen mint Szerződő Felek 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

A Szerződő Felek az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ában foglaltak alapján 
egymással a következő szerződést kötik: 

l. Előzmények: 

l. l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képezi a 39210/155 helyrajzi 
számú, természetben a Budapest X. kerület, Gyakorló 
utcában található, közterület besorolású ingatlan (a 
továbbiakban: Ingatlan). 

l. 2. A Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy 
a Mota-Engil Zrt. a Budapest X. kerület, Hungária krt. 5-
7. szám (hrsz.: 38900/5) alatt nyilvántartott ingatlanon 
135 szabás szálladát (Achát Hotel) építtetett. A 
használatbavételi engedélyben a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat jegyzéje a Mota-Engil 
Zrt. részére parkolók biztosítását írta elő a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a parkolóhely-építési kötelezettség helyi 
szabályozásáról szóló 31/2005. (VI. 17.) önkormányzati 
rendelete alapján. 

l. 3. A Mota-Engil Zrt.-nek szándékában áll az l. l. 
pontban megjelölt ingatlanon 32 darab közterületi 
parkolóhely kialakítása annak érdekében, hogy az 1.2. 
pontban hivatkozott parkolóhely-építési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen. 

(\:C XI( { ~ .: 
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URBAN PLAN N ING AGREEMENT 

concluded by and between 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(seat: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR no.: 
735737, tax no.: 15735739-2-42, represented by: Kovács 
Róbert, Mayor hereinafter: Municipality) 

and 

Mota-Engil Magyarország Zrt. (seat: 1117 Budapest, 
Kapaszi gát 5., campany reg. no.: 01-10-043361, tax no.: 
12236774-2-44, represented by: Luis Costa and Filipe 
Antunes, members of the Board, hereinafter: Mota
Engil Zrt.), hereinafter referred to jointly as Parties 

on the below date and with the follawing terms: 

Parties make the follawing agreement on the basis of 
30/A§ of Act LXXVlll of 1997 on Forrnation and 
Protection of built environment (hereinafter: Building 
Act): 

l. Preliminaries: 

1.1. Parties state that Municipality owns the property 
called as public land, situated under lot no.39210/155 in 
Budapest X, Gyakorló street (hereinafter: Property). 

1.2. Parties have knowledge that Mota-Engil Zrt. Had 
built a hotel with 135 rooms (Achát Hotel) in Budapest 
X, Hungária krt S-7. (under lot no.38900/5). ln the 
occupancy permit, Mota-Engil Zrt. was ordered by the 
notary of Budapest Főváros X. Kőbánya Municipality to 
provide parking places on the basis of the municipality 
decree No. 31/200S.(V1.17.) within the local regulation 
about the obligation of building parking places made by 
the Body of Representatives of Budapest X. Kőbánya 

Municipality. 

1.3. Mota-Engil Zrt. intends to establish 32 public parking 
place on the property mentioned in 1.1. in order to fully 
fuifill the referred obligation of building parking places 
given in 1.2. 



l. 4. A jelen szerződés célja az Önkormányzat és a 
Mota-Engil Zrt. közötti, a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos együttműködés szabályozása, valamint az 
előírt kötelezettségek teljesítése érdekében vállalt 
településrendezési feladatok kereteinek meghatározása. 

ll. A Szerződő Felek szerződéskötési nyilatkozata: 

ll. 1. A Mota-Engil Zrt. kötelezettséget vállal arra, 
hogy az Ingatlan területén 32 darab közterületi 
parkolóhelyet alakít ki. 

ll. 2. A parkolóhelyek megvalósuJási tervét, a 
parkolóhelyek elhelyezését a jelen Településrendezési 
szerződés 1. mellékletét képező, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat megrendelése alapján a 
TERVSTÚDIÓ Betéti Társaság (1161 Budapest, Tordai u. 
2.) által készített terv tartalmazza. 

lll. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei: 

lll. 1. AMota-Engil Zrt. a megvalósításához szükséges 
valamennyi hatósági engedély és más hozzájárulás 
hiánytalan rendelkezésre állása esetén a parkolóhelyek 
jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak megfelelő, 
csatolt tervdokumentáció szerinti kialakítását legkésőbb 
2013. július 31. napjáig teljesíti első osztályú 
minőségben. 

Mota Engil nem tehető felelőssé a nem Vállalkozónak 
felróható hibákból eredő késedelemért, úgy, mint 
tervezési hibák, építési engedély és terv közötti 
eltérések. 

lll. 2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a csatolt tervdokumentáció alapján létesítendő 

parkolóhelyek létesítéséhez szükséges hatósági 
engedélyeket beszerzi és azt a MOTA-ENGIL Zrt. részére 
átadja, oly módon, hogy a MOTA-ENGIL Zrt. a fenti 
határidőben jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. 

lll. 3. A Mota-Engil Zrt. által vállalt 
településrendezési szolgáltatásokra tekintettel az 
Önkormányzat kijelenti, hogy a Beruházás 
megvalósitását településrendezési szempontból 
támogatja. Figyelemmel továbbá arra, hogy a Mcta
Engil Zrt. által vállalt szolgáltatások megvalósítása 
településrendezési célból, azaz önkormányzati és 
közérdekből történik, az Önkormányzat kijelenti 
továbbá, hogy minden, az ezen intézkedésekhez 
szükséges munkálatokkal összefüggő tulajdonosi 
hozzájárulást és közterület-használati hozzájárulást a 
Mota-Engil Zrt. kérelme alapján haladéktalanul és 

1.4. The aim of the present agreement is to regulate the 
cooperation between Municipality and Mota-Engil Zrt. 
related to the execution of the lnvestment and to define 
the frames of urban planning tasks undertaken for the 
fulfillment of the specifi ed obligations. 

1 ll. Partles deciaration 

11.1. Mota-Engil Zrt. undertakes to establish 32 public 
parking places on the Property. 

11.2. Execution plan of the parking places made by 
TERVSTÚDIÓ Bt (1161 Budapest, Tordai u. 2.) on the 
basis of the order of Budapest X. Kőbánya Municipality 
is included in Annex No 1. ofthe present agreement. 
The design is under full responsibility and cost of the 

municipality. 

lll. Parties' rights and obligations 

111.1. Mota-Engil Zrt. undertakes to establish the parking 
places in accordance with the legal acts and official 
regulations, aceording to the attached plan 
documentation in first class quality latest until 
31/7/2013 in case of getting ali necessary permits and 
designs and other contributions. 
Mota Engil is not responsible for any delays that are not 
attributable to the constructor; among others design 
flaws, discrepancies between building permit and 

design. 

111.2. Municipality undertakes to get ali the official 
permits at its own costs that are necessary for the 
establishment of the parking places on the basis of the 
attached plan documentation and to hand over t hem to 
Mota-Engil Zrt. in sue h a way that Mota-Engil Zrt. will be 
able to tulfill his commitments undertaken in the 
present agreement within the given deadline. 

111.3. Regarding the urban planning services undertaken 
by Mota-Engil Zrt., the Municipality states that he 
supports the execution of the lnvestment from the 
aspect of urban planning. Furthermore, considering that 
the aim of the establishment of services undertaken by 
Mota-Engil Zrt. is considered as urban planning and in 
municipal and public interest, the Municipality states 
that on the basis of Mota-Engil Zrt.'s request he will 
arrange immediatelv and w it h urgency the owner's and 
public land use contributiens necessary for ali these 
works at their own cost and he will not enforce any fee 

for t hem on Mota-Engi l Zrt. 



sürgősséggel intézi, azok fejében a Mota-Engil Zrt-vel 
szemben díjat nem érvényesít. 
Az Önkormányzat kijelenti és a Mota-Engil Zrt. 
tudomásul veszi, hogy a tulajdonosi hozzájárulás nem 
helyettesíti a szükséges építéshatósági engedélyeket, 
úgy mint út lezárások, kivitelezés megkezdésének 
engedélye. 

lll. 4. A Mota-Engil Zrt. kötelezettséget vállal arra, 
hogy a parkolóhelyeket a megvalósításához szükséges 
valamennyi hatósági engedély és más hozzájárulás 
hiánytalan rendelkezésre állása esetén legkésőbb a lll. l. 
pontban meghatározott határidőig forgalomba 
helyezésre alkalmas módon megvalósítja, és a jelen 
szerződéshez csatolt dokumentációk alapján az l. l. 
pontban megjelölt ingatlanon megépített 32 darab 
közterületi parkolóhelyet az Önkormányzat tulajdonába 
átadja. Az Önkormányzat vállalja, hogy az így elkészült 
parkolóhelyeket átveszi, a 93/2012 (V.lO.) 
kormányrendelet szerinti forgalomba helyezési eljárást 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes osztályánál 
kezdeményezi. A térítésmentes átadáshoz kapcsolódó 
valamennyi adóterhet a Mota-Engil Magyarország Zrt. 
viseli. 

lll. 5. Mota-Engil Zrt. kijelenti, hogy a munkálatok 
megkezdését és befejezését az Önkormányzatnak 
írásban bejelenti, a műszaki átadás-átvételi eljárást az 
Önkormányzatnál és az érintett szakhatóságoknál, 
közműtulajdonosoknál kezdeményezi. A műszaki 

ellenőri feladatokat az Önkormányzat 
Városüzemeltetési Csoportjának munkatársa látja el. 

lll. 6. A munkálatok Mota Engil Zrt. általi készre 
jelentését követően a műszaki átadás- átvételi eljáráson 
az Önkormányzat köteles részt venni, a teljesítést 
megvizsgálni és annak szerződésszerű elfogadásáról a 
műszaki átadás - átvételi jegyz6könyvben írásban 
nyilatkozni. 

Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a 93/2012 
(V.lO.) Kormányrendelet szerinti forgalomba helyezési 
eljárás lefolytatását az illetékes Hatóságnál 
kezdeményezi. Az Önkormányzat és a Mota-Engil Zrt. 
kijelentik, hogy a forgalomba helyezési engedély 
kiadására irányuló eljárás során együttműködnek és a 
szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat késedelem 
nélkül megteszik. 

lll. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a 111.6. pontban 
meghatározottak szerinti teljesítés esetén az 
Önkormányzat a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelő 
külön nyilatkozatot haladéktalanul kiadja, melyben 

Municipality states and Mota-Engil Zrt. undertakes that 
owner's contributien does not substitute the necessary 
on site approvals required for the execution (road 
cosings, starting of work, etc) after obtaining the 
building perm it. 

111.4. Mota-Engil Zrt. undertakes to execute the parking 
places proper for traffic use after getting ali official 
permits and other contributiens necessary for its 
establishment not laterthan the deadline given in 111.1. 
and to hand over the 32 public parking places 
established on the Property given in 1.1. into the 
ownership of Municipality on the basis of the attached 
documents and the Municipality undertakes to take 
over these parking places and obliges hímself to trigger 
the Traffic Authorization Procedure aceording to 
Gov.Reg 93/2012 (V.lO.) by the relevant department of 
the National Traffic Authority. Mcta-Engil Zrt. bears ali 
tax burdens related to the free of charge taking over. 

111.5. Mota-Engil Zrt. states that he will notice the 
Municipality, and the competent authorities and public 
utility services in written form about the 
commencement and finish of the works and will initiate 
the technical handing over procedure. The Engineer 
duties shall be performed by the colleague of the 
Municipality's Operatien Group. 

111.6. After the Statement of Compietion sent by Mota 
Engil Zrt. the Municipality is obiiged to participate on 
the technical Taking Over procedure, to examine the 
works and to make his written statement on the 
contractual acceptance in the Taking Over protocol. 

The Municipality furthermore undertakes to initiate the 
Traffic Authorization Procedure at the competent 
authority aceording to the Gov.decree 93/2012 (V.lO.). 
Municipality and MOTA-ENGIL undertakes to cooperate 
in the course of the issuance of the Traffic Authorization 
permit and shall issue ali necessary declarations and 
approvals without delay. 

lll. 7. Parties agree that in case of the performance 
defined in point lll. 6., Municipality shall without 
hesitation state in a separate deciaration aceording to 
annex no.3 of the contract, that Mota-Engil Zrt. has 
fuifilled his obiigatien to provide parking places included 
in the occupancy permit, and Municipality has no 
turther claim related to it, the municipality shall deem 
and acknowledge the conditions defined in the 
occupancy permit of the hotel building as settied and 



·----··-------------------------------------------------------------

rögzíti, hogy a MCTA-ENGIL Zrt. a használatbavételi 
engedélyben foglalt, a parkolóhelyek biztosítására 
vonatkozó kötelezettségének eleget tett, és azzal 
kapcsolatban további követelése az Önkormányzatnak 
nincsen, és az Önkormányzat a hotel épület 
használatbavételi engedélyben foglalt feltételeket 
teljesítettnek tekinti és nem támaszt további 
feltételeket. 

lll. 8. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során a 
teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján 
messzemenően együttműködnek, a tervek értelmezése, 
megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. Az 
együttműködésre jogosult képviselők: 

Megrendelő részéről: 

Név: Mozsár Ágnes főépítész (tervezési, engedélyezési 
feladatok ellátása) Telefon: +361 4338-391 

Név: Szász József Városüzemeltetési Csoport vezetője 
(kivitelezés, átvétel ellátása) 
Telefon: +36 14338-428 
Cím: 1102 Budapest, Sze nt László tér 29. 

Mota-Engil Zrt. részéről: 
Név: 
Telefon: +36-
Cím: 

lll. 9. A szerződő felek rögzítik, hogy a parkolóhelyek 
üzemeltetéséről, állapotának megőrzéséről, 

karbantartásáról, tisztításáról a lll. 4. pontban 
meghatározott átadást követően az Önkormányzat 
köteles gondoskodni. 

IV. Záró rendelkezések: 

IV. l. Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy az 
Önkormányzat magyar jogszerint működő 
önkormányzat. A Mota-Engil Zrt. képviselője kijelenti, 
hogy a magyar jogszabályok sze ri nt bejegyzett gazdasági 
társaság, s nem áll felszámolási, végelszámolási, illetve 
csődeljárás hatálya alatt. 

IV. 2. A Szerződő Felek a jelen Szerződésben nem 
szabályozott, de azzal összefüggő kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az 
egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
A Szerződő Felek a Szerződésből származható bármely 
jogvitájukat elsősorban peren kívül fogják rendezni. 

shall not give any further conditions. 

111.8. During the execution Parties cooperate through 
their assigned representatives and continuously consult 
about the interpretation of plans and about the 
establishment. Contact persons: 

From Employer's part: 
Name: Mozsár Ágnes Master 
pl anning and perm it tasks) 

Builder (supplying 

Tel.: +36 14338-391 

Name: ............................................... .. 
1 supplying handing over) 

Tel.: +361 4338-..... 

Address: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

From Mota-Engil Zrt.'s part: 

Name: 
Tel.: +36-
Address: 

(execution, 

lll. 9. Parties state that Municipality is responsible for 
the operation, maintenance, cleaning ofthe parking 
places after the taking over defined in 111.4. 

IV. Final provisions: 

IV. l. Representative ofthe Municipality states that the 
Municipality operates aceording to the Hungaria n 
legislation. Representative of Mota-Engil Zrt. deciares 
that it is an econom ic com pa ny registered aceording to 
the Hungarian legislation, and it is not under liquidation, 

winding up or banktrupcy proceedings. 

IV.2. ln issues not regulated in the present agreement 
the sections of Act No .IV of 1959 of the Civil Code and 
the relative provisions of other regulations are 
normative. Parties will settie any legal disputes 
originated from the agreement primari ly out of court. 

IV.3. Parties declare that they have signed approvingly 
this centract upon getting read and understanding it, as 

concordant in every term with their contractua l will. 

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



IV. 3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 
Szerződést, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt 
elolvasása után helybenhagyólag aláírták. 

Budapest, 2012 ........ 

Kovács Róbert 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Mota-Engil Magyarország Zrt. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 

Csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Mozsár Ágnes 
főépítész 

Mellékletek: 

dr. Éder Gábor 
jogász 

1. melléklet - Bp. X. kerület Gyakorló utca 3-S. szám 
előtti parkolóhelyek kialakításának engedélyezési és 

kiviteli terve (TERVSTÚDIÓ Betéti Társaság) 

2. melléklet - Bp. X. kerület Gyakorló utca 3-S. szám 
előtti parkolóhelyek kialakításának útépítési engedélye 
(BFFH Városüzemeltetési Főosztály Közlekedéshatósági 
Osztály) 
3. melléklet- Nyilatkozat 

Kovács Róbert 

Mayer 

Mcta-Engil Zrt. 



Nyilatkozat Deciaration 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai The undersigned Budapest Főváros X. 
Önkormányzata (székhelye: 1102 Budapest, kerület Kőbányai Önkormányzat (seat: 1102 
Szent László tér 29., PIR száma: 735737, Budapest, Szent László tér 29., PIR no.: 
adószáma: 15735739-2-42, képviseli: Kovács 735737, tax no.: 15735739-2-42, 
Róbert polgármester, a továbbiakban: represented by: Kovács Róbert, Mayer 
Önkormányzat) jelen dokumentum hereinafter: Municipality) by signing the 
aláírásával akként nyilatkozik, hogy a present document, states that the Mcta
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Engil Magyarország Zrt. (seat: 1117 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Budapest, Kapaszi gát 5.) fuifilled ali his 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály, obligation related to the redemption of the 
Építéshatósági Osztály K/29417/13/2010/111 ll pieces of parking places prescribed in the 
számon kiadott, a Budapest, X. Hungária krt. occupancy permit issued by the Budapest 
38900/5 hrsz alatti ingatlanon megvalósított Capital X. District Municipalíty Mayor's Offíe, 
hotel ingatlan használatbavételi Building and Environmental Division, 
engedélyében meghatározott, a 11 db Building Department under the nr. 
parkolóhely megváltására vonatkozó K/29417/13/2010/111 for the hotel building 
kötelezettségének a Mota-Engil built at Budapest, X. Hungária krt., 
Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Kapaszi topographical lot nr. 38900/5, and 
gát 5.) maradéktalanul eleget tett, azzal Municipality has no turther elaírn related to 
kapcsolatban további előírása, követelése az the occupancy permit, the Municipality shall 
Önkormányzatnak nincsen, az deem and acknowledge the conditions 
Önkormányzat a hotel épület defined in the occupancy perm it of the hotel 
használatbavételi engedélyben foglalt building as settied and shall not give any 
feltételeket teljes egészében teljesítettnek turther conditions. 
tekinti és nem támaszt további feltételeket. 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester 



MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-
2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Mota-Engil Magyarország Zrt. (1117 
Budapest, Kapaszi gát 5., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-10-
043361, adószáma: 12236774-2-44, 
bankszámlaszáma: ............ , ) képviseletében Luis Costa és 
Filipe Antunes igazgatósági tagok mint átvevő (a 
továbbiakban: Mota-Engil Zrt.) 

együttesen mint Megállapodó Felek között az alulírott 
napon, helyen és feltételekkel: 

1. Az Önkormányzat bruttó 4 OOO OOO Ft-ot, azaz bruttó 
négymillió forintot pénzeszközátadás jogeimén átutal a 
Mota-Engil Zrt ....... Bank ........... -nál vezetett ............... .. 
számú bankszámlájára, jelen megállapodás aláírásától 
számított 15 napon belül járulék és költségmentesen, 
hozzájárulásként a 2. pontban és külön 
településrendezési szerződésben körülírt parkolók 
építéséhez. 

2. me/lék/et a .. .12012. ( .. .) KÖKT határozathoz 

FINANCIAL SUPPORT AGREEMENT 

which was coneiudect by and between Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (seat: 1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR no.: 735737, tax no.: 
15735739-2-42, represented by: Kovács Róbert, Mayor 
as Deliverer hereinafter: Municipality) 

and Mota-Engil Magyarország Zrt. (seat: 1117 
Budapest, Kapaszi gát 5., campany reg. no.: 01-10-
043361, tax no.: 12236774-2-44, represented by: Luis 
Costa and Filipe Antunes, members of the Board, as 
receivers hereinafter: Mota-Engil Zrt.) 

hereinafter referred to jointly as Parties on the below 
date and place and with the follawing terms: 

l. Municipality transfers gross 4.000.000 HUF, namely 
gross tour million Hungarian forints as a contribution to 
the .............. bank account No ............................ of Mcta-
Engil Zrt. within 15 days after signing the present 
agreement free of charge and any costs, as contributien 
for the establishment of the parking places defined on 
point 2 below and in the separate Urban Plan 

agreement. 

2. A Mota-Engil Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. Mota-Engil Zrt. undertakes to spend the amount 
1. pontban meghatározott összeget kizárólag közterület- defined in Point 1 exclusively to public land 
fejlesztésre, a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. l development to the establishment of parking places in 
szám előtti parkolóhelyek kiépítésére használja fel. 
A parkolóhelyek kiépítése a jelen megállapodás 1. 
mellékleteként csatolt Budapest X. kerület, Gyakorló 
utca 3-S. szám előtti parkolóhelyek kialakításának 
engedélyezési és kiviteli terve, valamint a 2. 
mellékletben csatolt építési engedélye alapján, az abban 
meghatározott műszaki tartalom megvalósításával, a 
vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak 
megfelelően, első osztályú minőségben történik. Fent 
említett tervek és építési engedély, az abban 
meghatározott mClszaki tartalom megfelelősségéért az 
Önkormányzat felel és vállalja a költségeit. Az 
engedélyezési és kivitelezési tervet a TERVSTÚDIÓ 
Betéti Társaság (1161 Budapest, Tordai u. 2.) készítette. 

3. A Mota-Engil Zrt. a 2. pontban meghatározott 
feladatot a megvalósításához szükséges valamennyi 
hatósági engedély, terv és más hozzájárulás hiánytalan 
rendelkezésre állása esetén legkésőbb 2013. július 31. 

Budapest X. Gyakorló u.3-5. 
Parking places in Budapest X Gyakorló u. 3-5. will be 
built on the basis of delivered construction permit and 
execution plan (design) attached to the present 
agreement in Annex No 1., and building permit attached 
as Annex. Nr.2, with the execution of technical content 
given in it, and in accordance with the relative legal acts 
and official regulatiens in first class quality. The above 
mentioned plans, building permit and the technical 
content defined are under the cost and by the 
responsibility of the Municipality. Building permit 
drawings and execution plan were made by 
TERVSTÚDIÓ Betéti Társaság (1161 Budapest, Tordai 

u. 2.). 

3. Mota-Engil Zrt. performs the work defined in Point 
No. 2. latest unti l 31/7/2013 in case of getting ali 
necessary official permits, designs and other 
contributions,. Mota Engil is not responsible for any 



napjáig teljesíti. A Mota Engil nem felelős semmilyen, 
nem a vállalkozónak felróható késedelemért, többek 
között tervezési hibákért vagy az engedély és terv 
közötti esetleges eltérésekért. A megvalósítás magában 
foglalja a szükséges munkálatok megszervezését, a 
kivitelezéssei kapcsolatos utasítások adását, valamint a 
műszaki átadás-átvételt. 

A Mota-Engil Zrt. az általa igénybevett alvállalkozók 
tevékenységéért, mint sajátjáért felel. 

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a 
forgalomba helyezési eljárás kezdeményezése az 
Önkormányzat feladata. Az Önkormányzat és a Mcta
Engil Zrt. kijelentik, hogy a forgalomba helyezési 
engedély kiadására irányuló eljárás során 
együttműködnek és a szükséges nyilatkozatokat, 
hozzájárulásokat késedelem nélkül megteszik. 

5. A Mota-Engil Zrt. jogosult előteljesítésre. A Mcta
Engil Zrt. a kivitelezés l. pontban meghatározott 
összegen felüli költségeit maga viseli. 

6. A Mota-Engil Zrt. kötelezettséget vállal, hogy az 
alvállalkozók részére, a 2. pontban meghatározott 
munkákra kiadott teljesítési igazolásokat az 
Önkormányzat részére tájékoztatásul megküldi, továbbá 
a l. pontban meghatározott összeg felhasználásáról a 
következők szerint köteles elszámcini az Önkormányzat 
részére: 

A Mota-Engil Zrt. a számvitelrőt szóló 2000. évi C. 
törvény 165. § (2) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelő kivitelezői számlákat és 
teljesítési igazolásokat, továbbá a munka elvégzését 
igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Mota-Engil 
Zrt. által hitelesített másolatát az Önkormányzat részére 
postai úton megküldi. 

A munkálatok Mota Engil Zrt. általi készre jelentését 
követően a műszaki átadás - átvételi eljáráson az 
Önkormányzat köteles részt venni, a teljesítést 
megvizsgálni és annak szerződésszerű elfogadásáról a 
műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben írásban 
nyilatkozni. 

Az l. pontban meghatározott összegek rendezettnek 
tekintendők, amint az Önkormányzat a munkák 
vonatkozásában kiadja a műszaki átadás-átvételről szóló 
teljesítési igazolást, valamint a 93/2012 (V.10.) Korm. 
Rendelet szerinti forgalomba helyezési eljárás lezárult. A 

delays that are not attributable to the constructor, 
among others design flaws, discrepancies between 
building permit and design the execution contains the 
organization of the necessary works, giving instructions 
related to the construction and the technical taking 

over. 

Mota-Engil Zrt. is responsible for the works perforrned 
by his subcontractor, as it was his own actions. 

4. The Traffic Authorization Procedure is to be triggered 
by the Municipality, after the handover procedure is 
closed, and Municipality undertakes to cooperate with 
Mota Engil in the course of the issuance of the Traffic 
Authorization permit and shall issue ali necessary 
declarations and approvals without delay. 

5. Mota-Engil Zrt. is entitled to complete the execution 
betore the deadline established above.Mota-Engil Zrt. 
shall bear ali costs of the works above the amounts 
defined in point l. 

6. Mota-Engil Zrt. undertakes to deliver the IPCs issued 
towards the subcontractor for the execution of the 
works defined on point 2 above to the Municipality 
knowledge, and is obiiged to account for the use of the 
amount defined in Point No. l. towards the Municipality 
aceording to the followings: 

Mota-Engil Zrt. will send by post copies of the 
subcontractor's IPCs and invoices complying with the 
requirements defined in Act (2)165 § C of 2000 on 
Accounting, in addition Mota Engil will deliver by post 
copies of the technical handing over protocol proving 
the performance executed by Mota-Engil Zrt. to the 

M unicipality. 

After the Statement of Compietion sent by Mota Engil 
Zrt. the Municipality is obiiged to participate on the 
technical Taking Over procedure, to examine the works 
and to make his written statement on the contractual 
acceptence in the Taking Over protocol. 

The amounts defined in point l. are deemed as settied 
after the Traffic Authorization Procedure done 
aceording to the Gov. Reg 93/2012 (V.lO.). Mota Engil is 
not responsible for any delays in obtaining the above 
indicated TAP that are not attributable to the 
constructor; among others design flaws, discrepancies 



MOTA-ENGIL nem tartozik felelősséggel az eljárás 
késedelméért, mely neki nem felróható, többek között a 
tervek hibái, és az építési engedély és a tervek közötti 
eltérések. 

7. A Mota-Engil Zrt. egy összegben köteles visszautalni 
az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 
11784009-15510000 számú bankszámlájára az l. 
pontban meghatározott összegnek a 2. pontban 
meghatározott munkákra fel nem használt részét, 
amennyiben az összes költség nem éri el az l. pontban 
meghatározott összeget, a forgalombahelyezési eljárás 
sikeres lezárását követő 15 napon belül. 

8. A Megállapodó Felek a jelen megállapodással 
összefüggésben közöttük esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják 
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
fordulnak. 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény, valamint egyéb hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
10. A Megállapodó Felek jelen megállapodást elolvasás 
és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
Budapest, 2012 ........................ .. 

Kovács Róbert 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Mota-Engil Magyarország Zrt. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
Csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Mozsár Ágnes 
főépítész 

Mellékletek: 

dr. Éder Gábor 
jogász 

between building permit and design. 

7. Mota-Engil Zrt. is obiiged to transfer back the amount 
that was not used for the execution of the works 
defined in point no.2 if the total cost don't reach the 
value defined in point no.1 to the OTP Bank 
Nyrt.account No. 11784009-15510000 of the 
Municipality within 15 days after the successful elosing 
of the Traffic Authorization Procedure. 

8. Parties will settie any legal disputes originated from 
the present agreement primarily through negotiations. 
If they fail to find a solution they will turn to the 
competent court with jurisdiction. 

9. ln issues not regulated in the present agreement the 
sections of Act No. IV of 1959 of the Civil Code and the 
relative provisiens of other regulatiens a re normative. 

10. Parties declare that they have singed approvingly 
this contract upon getting read and understanding it, as 
concordant in every term with their contractual will. 

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

Kovács Róbert 
Budapest FéSváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Mota-Engil Magyarország Zrt. 

Countersigned financially: 

Rappi Gabriella 
Team Leader 

Professional and legalsignatory: 

Mozsár Ágnes 
Master Builder 

dr.Éder Gábor 
legal representative 



1. melléklet - Bp. X. kerület Gyakorló utca 3-S. szám 
előtti parkolóhelyek kialakításának engedélyezési és 
kiviteli terve (TERVSTÚDIÓ Betéti Társaság) 
2. melléklet - Bp. X. kerület Gyakorló utca 3-S. szám ! 
előtti parkolóhelyek kialakításának útépítési engedélye 
(BFFH Városüzemeltetési Főosztály Közlekedéshatósági 
Osztály) 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

SQ.1J2012. (XII. 13.) határozata 

a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. 
évi munkatervét. 

I. 24. 

l. Tájékoztató a Kőbányai Tervtanács 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2013. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

4. Az Önkormányzat lakáskoncepciója 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottságok: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezető j e 
GB NB 

5. A fás szárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottságok: KKB 

6. Tájékoztatás az Óhegy parkban végzett veszély-elhárítási munkákról 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 



7. A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére készülő Kerületi 
V árasrendezési és Építési Szabályzat I. üteme 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a főépítész 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

8. A White Sharks Hockey Club részére 10 millió forint felszabadítása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

9. Tájékoztatás a közétkeztetés színvonalának értékeléséről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

10. A Törekvés Művelődési Központ 2012. évi elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

ll. A Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

12. A Kőbányai Sportközpont uszodája 2013. évijegyárainak megállapítása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

13. A közoktatási intézményvezetői álláshelyek pályáztatása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

14. Az iskolák körzethatárainak meghatározása (véleményezésijog) 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 



15. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

16.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-II. havi várható 
likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

17. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

IL 21. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

3. A térfigyelő rendszer 2012. évi tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

4. A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátásra vonatkozó pályázatok 
elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
NB 



5. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

6. A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kitüntetési rendeletének 
módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

8. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi támogatásának 
elszámolása, valamint a 2012. évre igényelt kérelmek előterjesztése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. A kormányhivatal köznevelési intézményekre vonatkozó ellenőrzési terv véleményezése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete közötti megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS, GB 

ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület közötti megállapodás felülvizsgálta a Budapest X. Ihász utca 24. sz. 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítményen található műfüves labdarúgó pálya és az 
ahhoz kapcsolódó öltözők használatára vonatkozóan 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS, GB 



12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület közötti megállapodás felülvizsgálata a Budapest 4172 sz. tulajdoni lapon 
39210/92 hrsz.-on felvett, természetben a Budapest, X. Gyakorló utca 25. sz. alatt 
található ingatlan 12 OOO m2 területrészen lévő sportlétesítmény használatára vonatkozóan 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS, GB 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Kőbánya Sport Club közötti 
megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS, GB 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Törekvés Sportegyesület 
közötti megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS, GB 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Kőbányai Torna Club közötti 
megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS, GB 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetsége közötti megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS, GB 

17. A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS, GB 

18. A Budapest X. ker. Kerepesiút-Keresztúri út- Gyakorlóu.-Gyakorló köz által határolt 
terület KSZT jóváhagyása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Főépítészi Csoport vezetője 
KKB 



19. Projektjavaslatok benyújtása a Budapest Főváros Önkormányzata Városrehabilitációs 
Pályázatán 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
KKB 

20. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-III. havi várható 
likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

22. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

III. 21. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. Beszámoló a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

2. Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Főépítészi Csoport vezetője 
KKB 

3. A Budapest Főváros X. 
ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi összefoglaló belső 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
PB 



4. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

6. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

7. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB NB 

8. A White Sharks Hockey Club részére 10 millió forint felszabadítása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. A köznevelési intézmények SZMSZ-ének és házirendjének véleményezése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 2013. évi önköltségi és 
intézményi térítési díjai 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
GB NB 

ll. A szociális és gyermekjóléti alapellátások 2013. évi önköltségének meghatározása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
a BÁRKA Kőbányai S~ociális és Gyermekjóléti 
Központ vezetője 



a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB NB 

12. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
szóló szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
NB 

13. A Környezetvédelmi Program 2012. évi végrehajtása és a 2013. évi Intézkedési Terv 
elfogadása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
KKB 

14. Tájékoztató az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

15. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint 
a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
16. A Budapest Főváros X. kerület 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

17. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 
Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IV. havi várható 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

18. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, a kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja című projekt támogatási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 



IV.18. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a 
pénzmaradványról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB PB 

2. Budapest X. kerület, Richter Gedeon Rt. Üzemi terület (Örmény u.- Cserkesz u.- Alkér 
u. - Gyömrői út- Noszlopy u. - Vaspálya u. - Gyömrői út által határolt terület) helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

3. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

4. Beszámoló a lakásgazdálkodás 2012. évi bevételeiről és kiadásairól 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

5. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója (mérleg, 
kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB NB 

6. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: NB 

7. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumának teljesülése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 

Csoport és Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: NB 



8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. évi Éves 
Működési Jelentése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi Mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

ll. Az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2013. évi Éves 
Közszolgáltatási szerződés megkötése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2012. évi prémiumának teljesülése 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

13. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

14. Beszámoló a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. 
évi beszámolója 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fej lesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB PB 

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. igazgatója 2012. évi prémiumának 
teljesülése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB 



16. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

17. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közhasznú Szerződésének módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

18. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási Szerződésének 
módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB 

19. A KÖKERT Kőbányai 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: 

Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

20. Az ÖKO-hét országos prograrnon 
rendezvényeihez történő csatlakozás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős~ 

A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB 

való részvétel, az Autómentes Nap országos 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a J egyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport 
vezetője 

GB KKB KOS 

21. Tájékoztató Kőbánya 2012. ev1 tűzvédelmi helyzetéről és a X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság munkáj áról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős~ a kerületi Tűzőrség parancsnoka 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

22. Átfogó értékelés a kerületi gyermekvédelmi tevékenységről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: NB 

23. Kőbánya Egészségprogramjának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: NB 



24. Az óvodavezetők négyéves tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

25. Az egyházi és magánintézmények közötti köznevelési intézménnyel kötött közoktatási 
megállapodás (vélernényezési jog) 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS 

26. A többletkötelezettséget 
( egyetértési jog) 
Előterjesztő: 

keletkeztető pedagógiai prograrnok érvénybeléptetése 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS 

27. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valarnint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-V. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

29. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

V.16. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére készülő 
Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat II. üteme 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 



2. Beszámoló a Sportkoncepció időarányos megvalósításáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézményvezetők 
négyéves tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

4. Az óvodavezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

5. Tájékoztató a Fővárosi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: 

Szabó Ervin Könyvtár kerületünkben folytatott 2012. évi 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

6. A feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, amelynek 
része a megyei szakképzési terv (véleményezési jog) 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: KOS 

7. "Kőbányáért díj" adományozása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 
a polgármester általlétrehozott munkacsoport 

8. "Kőbánya Díszpolgára" cím adományozása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: a polgármester általlétrehozott munkacsoport 

9. Elismerő címek adományozása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

a polgármester általlétrehozott munkacsoport 



l O. Ágazati elismerések adományozása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

a polgármester általlétrehozott munkacsoport 

ll. Beszámoló a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és tájékoztató a 2012. évi munkatervi tevékenységről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS GB 

12. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

13. A Budapest Fő város 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VI. havi várható 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

14. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

VI. 20. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB PB 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére készülő 
Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat III. üteme 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 



3. A Gergely bánya környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervében meghatározott 
feladatok végrehajtása 
Előterjesztő: a gazdasági és fej lesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. Az Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

5. Javaslat a Kőbányai Sportszövetség 2012. évi szakmai beszámolójának tudomásulvételére 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

6. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (KISE) 2012. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának tudomásulvétele 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

7. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (KDSE) 2012. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának tudomásulvétele 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

8. A Kőbányai Sport Club (KSC) 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
tudomásul vétele 

9. 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

A Törekvés Sportegyesület 2012. 
tudomásul vétele 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

évi szakmai és pénzügyi beszámoló j ának 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
10. A Kőbánya Torna Club (KTC) 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 



tudomásulvétele 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
ll. A 2013/2014. nevelési év előkészítése 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

12.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában, illetve 
működtetésében lévő köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

13. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által szervezett Kulturális Örökség Napja 
elnevezésű rendezvényhez csatlakozás, és a rendezvény programja 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

14. Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

15. Tájékoztató a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

16. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú 
intézmény vezetőjének megbízása (véleményezési jog) 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
l 7. A köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 



Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 
vezetője 

KOS 

18. A 2012. évi "Virágos Magyarországért" környezetszépítő országos versenyen való 
részvétel 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyző Iroda Városüzemeltetési Csoport 

KKB 

19.A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VII. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

21. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

Július tanácskozási szünet 

VIII. 29. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. A térfigyelő 

függvényében 
Előterjesztő: 

felelős 

rendszer működésének gyakorlati tapasztalatai a tett intézkedések 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
alpolgármester 
a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
PB 

2. Beszámoló a lakásgazdálkodás 2013. I. félévi bevételeiről és kiadásairól 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

al polgármester 



Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

3. Tájékoztató a Kőbányai Sportközpont 2012. július l. és 2013. július l. közötti időszak 
szakmai tapasztalatairól 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

4. Az óvodai munkatervek véleményezése 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

6. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

IX.19. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB PB 



3. A Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 költségvetési koncepciója, valamint az 
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB KKB KOS NB 

4. A kerület úthálózatainak közlekedésbiztonsági szempontból történő értékelése, kiemelten 
a személyi sérülésseijáró közlekedési balesetek figyelembevételével 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

5. Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz köz - Pongrácz út - Barabás u. - névtelen köz -
Bihari u.- Jegenye u.- Monori u.- Kőbányai út által határolt terület KSZT jóváhagyása 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Főépítészi Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

7. A White Sharks Hockey Club által üzemeltetett jégpálya használati idejének és 
jegyárainak felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

8. Az óvodákat érintően az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértő 
kijelölése (véleményezési és egyetértési jog) 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. Tájékoztató az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

10. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 



Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyző i Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-X. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

12. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

X. l 7. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

l. A Büntetés-végrehajtási Intézet rendjének megzavarása szabálysértés értékelése, 
kiemelten a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektuma viszonylatában 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős~ a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

2. Az építményadóról szóló 41/20 ll. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint 
a telekadóról szóló 42/20 ll. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

3. 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 2112011. (VI. 
20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

4. Javaslat aszociális lakásbérleti díjak mértékének emelésére 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB NB 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Közszolgáltatási szerződés szerinti- 2013. évi Féléves 



Működési jelentése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

6. Tájékoztató a 2013/2014. nevelési év indításáról 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

7. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

8. A Budapest Főváros 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XI. havi várható 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

9. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

XI. 21. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

Csoport vezetője 
NB 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. A Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 költségvetési koncepciója, valamint az 
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB KKB KOS NB 

3. A 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 



Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB 

4. Budapest X. kerület Fehér út- Gyakorló utca- Keresztúri út- MÁV vasútvonal által 
határolt terület KSZT jóváhagyása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Főépítészi Csoport vezetője 
KKB 

5. A ki emelt sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

6. Búnmegelőzés helyzete, DADA program, társszervekkel való együttmüködés (pl. 
közterület-felügyelet, mezőőrség, polgárőrség) 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

7. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2013. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
az aljegyző 
PB 

8. A lejárt határidejü végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a belső ellenőrzési vezető 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

ll. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 



A tárgyban érintett bizottság: NB 

XL 28-án közmeghallgatás a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 

XII. 12. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2014. évi átmeneti költségvetéséről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi helyi adóztatási 
tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Hatósági Iroda vezetője 
GB PB 

3. A Kőbányai Sportközpont uszodája 2014. évijegyárainak megállapítása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

4. Óvodavezetői álláshelyek pályáztatása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport vezetője 
KOS 

5. Tájékoztató a RADAR Ifjúsági és Információs Tanácsadó Iroda 2012. évi működéséről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 

Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

13. Tájékoztató az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező céljai 



Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 
GB PB KKB KOS NB 

7. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

PB 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi felülvizsgált 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

9. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
NB 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyző i Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB PB KOS NB 
Döntéshozó: KT 


