BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
november 21-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115. ).
Az ülés kezdetének időpontj a: l 0.45 óra

A jelenléti ív szerint jelen vannak:
Kovács Róbert polgármester
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek,
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Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Farkas Gábor, r. Fe' ér Tibor, Gál Judit,
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Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István.
(
ellékl't- .v·
, '/
1
k 52Lrr;, JLJ !1oi3,X ~r(;/;"'J"'kL,
Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről han teV'vVie?'fii.eTKie~sju'iJt". ....L._ __J_.:__ _ __q__J

l
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Dr. Szabó Krisztiánjegyző
Hegedűs Károly aljegyző
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Jegyzői Iroda
Humán Iroda
Hatósági Iroda
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X. kerületi Hivatala
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Polgármesteri Kabinet
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Budapest Főváros Kormányhivatala
X. kerületi Hivatala
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ
intézményvezetői álláshelyére pályázók:

Elnök: Kovács Róbert polgármester

dr. Egervári Éva
Korányiné Csősz Anna
Emenberger Krisztina
dr. Mózer Éva
Pándiné Csemák Margit
dr. Hováth Tivadar
Németh László
dr. Gyetvai Tibor
Szabó László

Horváthné dr. T óth Enikő
Kálmánné Szabó Judit
Kárpáti Beatrix
Rappi Gabriella
Sebestyénné Garas Médea
Némethné Lehoczki Klára
Szabadosné Slezák Brigitta
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Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent.
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti.

Elnök:

Elnök: Bejelenti, hogy Somlyódy Csaba azonnali kérdést intézetett a polgármesterhez
"Süllyed-e a zászlóshajó?" címmel. (Az SZMSZ 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jelzett azonnali kérdés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A

képviselő-testület

17 fővel határozatképes.

Elnök: Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. A Képviselő-testület 18 fővel
határozatképes. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Somlyódy Csaba képviselő úr
azonnal kérdést fogalmazott meg, melyet az SZMSZ előírásainak megfelelően eljuttatott
hozzá a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt. Megadja a szót Somlyódy Csaba képviselő
úrnak.

Somlyódy Csaba: Polgármester úr a napokban a kerület fejlesztési zászlóshajójának nevezte
a Kis-Pongrác telep uniós pályázat segítségével megvalósuló beruházást. Kiemelkedő
jelentőségű fejlesztésről van szó, amely elindításáért dicséret illeti azokat, akik
felismerték,hogy a kerület ezen része megérett a korszerűsítésre, az itt élők életkörülményeit
javítani kell. 2011 januárjában indult a kétéves projekt nagy várakozásokkaL Lassan átadásra
kellene sor kerüljön, de a hírek szerint ez késni fog. A rendelkezésére álló dokumentumok
alapján a pályázó konzorcium vezetője a Kőbányai Önkormányzat, aki képviseli, összefogja a
munkálatokat is. Jogos tehát, hogy kiemeit figyelmet fordítsanak e beruházásra nem utolsó
sorban az itt élő több ezer ember miatt. Számos, nagy értékű munka megvalósult, tizenöt
épületben történt úgynevezett értéknövelő korszerűsítést, létrejött a közösségi ház, megújult
számos középület Mindezen eredmények mellett azonban a fülébe jutott néhány anomália.
Áprilisban a telep lakói közül többen megkeresték, hogy a lakóházak udvarán lévő
zöldnövényzetet válogatás nélkül, szerintük a lakókkal való együttműködés nélkül, avagy
hiányos tájékoztatással irtják ki. Javaslatára ezen lakók írásban keresték meg a projekt
felelőseit, hogy egyeztessenek Ez az egyeztetés megtörtént, megállapodtak, hogy mely
növények maradhatnak, melyek nem, ennek ellenére másnap valamennyi fát kivágták. Sajnos
az is kiderült, hogy az önkormányzat tulajdonát képező kivágott fát rövid úton illetéktelenek
eltulajdonították Arra a kérdésre, hogy bárki tett-e ez ügyben feljelentést, azóta sem kaptak
választ. Ugyancsak kérdéses, hogy a felújított játszótérrel kapcsolatban, amit két hét alatt
sajnálatosan leamortizáltak, került-e sor bármilyen szankciós lépésre? Mi lesz a sorsa ezután a
megcsonkított beruházásnak? A nyár folyamán többen megkeresték, hogy nagyon sok a
minőségi panasz a lakásukban lévő felújításoknál, az ereszek kivitelezésénél, a gázvezetékek
szakszerűtlen felújításánál, nem pótolták a szétvert téglafal csempéit, helyette gipszkarton
bevonatot kaptak. Augusztusban kérte, hogy kapjon a Képviselő-testület tájékoztatást a
munkálatokról. Polgármester úr el is juttatta számukra azt a másfél oldalas Excel táblázatot,
amelyet úgynevezett havi, vagy negyedéves tájékoztatásnak hív a konzorciumi szerződés.
Sajnos ez a kimutatás a minőségi problémákra, a műszaki átvételre, az alvállalkozók gyakori
változására nem ad magyarázatot. Nem érti, hogy például egy XVH. kerületben lévő közös
képviselő hogyan vehet át műszakilag kifogástalannak minősítve a munkát, amikor nem is járt
a lakásokban és a lakók tele vannak panasszal. Tapasztalata szerint, bár vélhetően a közös
képviselőket tájékoztatták a munkákról, azonban csak elenyésző kisebbségük adta ez tovább a
lakóknak.
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Sok lépcsőházból hiányzott a tájékoztató tábla stb. Miután uniós forrásról van szó, ezzel el
kell számolni és tapasztalata szerint három buktató lehet: a határidő csúszása, a minőségi
probléma, és az el nem végzett munka, például a sitt, törmelék teljes körű elszállítása. Mint
képviselő köteles felhívni a figyelmet egy esetleges ilyen problémára, és tenni a megelőzés
érdekében, nehogy léket kapjon az a bizonyos zászlóshajó. Kérdése: Polgármester úr nem
tartja-e időszerűnek egy vizsgálóbizottság felállítását, amely egyértelműen tisztázná, hogy
jogosak-e ezek a panaszok, a csúszások miatt jogosan kérhetnek~e kötbért a konzorciumi
társaság többi tagja eleget tett-e a szerződésben foglaltaknak, a kivitelező a vállalt anyagokat
építette-e be, például a mozgásérzékelő villanyok esetében, amelyek két hét után zárlatosak
lettek, illetve a napfény megjelenésére egész nap világítanak? Kell-e azonnali intézkedést
tenni ez ügyben? Várja Polgármester úr válaszát.

Elnök: Köszöni Képviselő úr kérdését. A kérdésfeltevése messze túl nyúlt az SZMSZ-ben
meghatározott l perces időkereten, de azt gondolja, hogy olyan fontos problémáról beszélt
Képviselő úr, amelyet jó, ha a testületi ülésen megtárgyalnak, sokak érdeklődésére tarthat
számot. Lehet, hogy túlcsúszik a válaszadással a kétperces időkereten, de olyan sok kérdés
hangzott el, talán megengedhető, hogy kicsit hosszabban válaszoljon. Köszöni, hogy
megdicsérte Képviselő úr a projekt létrehozását, gondolatát. Még, mint alpolgármester
szorgalmazta, hogy a pályázaton induljanak el, és a pályázati anyag összeállításánál igen
komoly részt vállalt, és nagyon örült annak, hogy sikeres elbírálás után megkezdődhettek a
munkák 2011 januárjában. Valóban nagyon hosszú előkészítő murlk:a előzte meg a pályázat
beadását, évekig dolgoztak ezen. Sokak fejében akár már el is tűnt az az emlék, hogy milyen
előkészítő munkákon keresztül jutottak el a pályázat beadásáig, illetve milyen folyamatokat,
feladatokat terveztek meg a projekt során. A Kis-Pongrác pályázatnak nagyon sok
konzorciumi partnere van, több tucat szereplőről beszélnek, a társasházak külön-külön
jelennek meg konzorciumi partnerként, különjelenik meg az önkormányzat, az önkormányzat
intézményei. Természetesen minden társasház a maga teherbíró képességének megfelelőerr
más és más feladat elvégzésére pályázott. Volt olyan társasház, amely csak azt vállalta, hogy
éppen a lépcsőházat kifestik, miután a munkákat elvégezték, de van olyan társasház is,
amelyek arra vállalkoztak - ezeknél a társasházaknál épp a napokban fog indulni a munka -,
hogy a teljes külső homlokzatot meg fogják újítani. Sajnos el kell mondani, hogy a társasházi
közgyűléseken, mint ahogy az jellemző minden társasháznál Magyarországon, elég alacsony a
részvétel. Természetesen szabályszerű döntéseket hoznak a közgyűléseken, de az információ
bizony hiányosan jut el sok esetben egy-egy lakó hoz, nem tudja, hogy mit vállalt pontosan az
ő társasháza, nem olvassa el a tájékoztatókat, a megküldött közgyűlési anyagokat, így utólag
tesz fel kérdéseket, reklamál bizonyos munkafolyamatokat, hiányol esetleg munkákat. V an
olyan lépcsőház, amely miután sor került a teljes frontcserére a házon belül, önmaga úgy
döntött, hogy ki fogja festeni a teljes lépcsőházat, attól függetlenül, hogy erre nem vállalt
kötelezettséget a projekten belül, vagy lefesti, illetve cserélni fogja a korlátokat. Képviselő úr
említette, hogy áprilisban már kapott jelzéseket a zöldnövényzet vágásával kapcsolatban.
Nagyon örül mindig, ha a képviselők aktívan dolgoznak, és a hozzájuk érkező jelzéseket
folyamatosan megosztják vele, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival, képviselőtársaikkal, a
területen dolgozó szakemberekkel, így történt, ahogy Képviselő úr mondja ezen esetben.
Megkereste a projekt vezetőjét, és valóban tartottak tájékoztatót arról, hogy milyen fákat
fognak kivágni a területen, a zöldnövényzet milyen rendezésére fog sor kerülni, bár erről is a
teljes nyilvánosság meg volt korábban, de sokan akkor reklamálták a fák ritkítását, amikor
elindult a tényleges munka.
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Öreg, vagasra megérett fákról beszélnek. Kőbányán fát úgy nem vágnak ki, hogy ezt
hosszasan előtte ne vizsgálná a szakértő, és nem politikusok, és nem azok a laikus helyben
élők, akik nem tudják megállapítani egy-egy fának az állapotáról, hogy az később
balesetveszélyt okoz, nyomja a gyökérzete a közműveket, és más probléma jelentkezhet.
Tudatos vágási terv készült és ennek nyomán tudatos növényzettelepítésre fog majd sor
kerülni a megfelelő időben. Valóban vittek el fát a területről. Kőbányán nemcsak a fa, a vas,
és még sok minden egyéb veszélyben van, ha a közterületen helyezkedik el, itt is sor került
egy pár esetben, hogy vittek el a fából. Véletlenül a környéken élők vittek el fát, azonban ez
töredéke annak a több nagy teherautónyi famennyiségnek, ami jelen pillanatban is a
KÖKERT udvarán, illetve ott már nem fér el az Sl területén került felhalmozásra nagyon
nagy mennyiségben. Többszöröse annak, amit ezen a télen ki tudnak osztani, még ha minden
igényt maximálisan kielégítenek a tűzifaigénylés területén, akkor is a többszöröse. Ez a fa
rendelkezésre áll, hogy a rászorulókat ezzel támogatui tudják. Játszótérépítésre nem került
még sor a projekt keretében, fognak játszóteret építeni a Gyöngyike Óvoda előtti területen.
Jelen pillanatban, amilyen rongálás történt a területen lévő játszótér vonatkozásában, az a
korábban itt lévő, működő játszótér rongálása. Azt is el kell mondani, hogy sajnos Kőbányán
ez sem egyedi, nemcsak a Pongrác telepre jellemző, ugyanúgy tetten érhető a Sportligetben,
mint az Óhegy-parkban. Minőségi kifogásokról tudnak, mint ahogy szólt róla Képviselő úr a
Pongrác-telep projektről megkapta azt az előrehaladási jelentést, amely nemcsak azt
tartalmazza, hogy mely munkafolyamatokban, hol tartanak, és milyen összegben, mit kell
elvégezni, hanem azt is, hogy mely társasházak vonatkozásában, mely cégnél került sor arra,
hogy kötbért érvényesítsen a projektgazda, illetve a minőségi problémák, műszaki tartalom
miatt kifogást emeljen. Tudni kell, hogy bizonyos esetekben társasházi lakásokon belül - nem
önkormányzati tulajdonú lakásokról beszél - bizonyos típusú helyreállítást finanszírozott.
Előfordul, hogy valaki felújította a fürdőszobáját és a csempe pótlása nem ugyanolyan
csempével történik meg a vezetékek kiépítése után, hanem a rendelkezésre álló csempével. Ha
nem volt elég gondos a tulajdonos, amikor felújított és nem tett el egy pár csempét, nem
tudják ugyanazzal a csempével pótolni. Ezek a tulajdonosok is vállalták a saját érdekükben,
hogy az elavult, nagyon rossz állapotban lévő közművezetékeket, fővezetékeket kicseréljék a
projekten belül. Biztos, hogy nem lesz l 00%-os az elégedettség e tekintetben, nem lehet
minden egyes háztartásban, teljes megelégedésre elvégezni a munkát, hiszen több száz
háztartásról beszélnek, és nem azért mert nem kellő a gondosság, hanem mert emberek. A
területet rendszeresen járja, nem tapasztalja, hogy rendszeresen jelen lenne a sitt. Folyik a
parkolók építése, jelen pillanatban is több száz parkolóhely épül. Az a közel 80 millió forintos
összeg ezt a célt szolgálja, emellett azt is figyelembe kell venni, hogy 100 méter hosszan
csatornát építenek a csapadékvíz-elvezetésére és sok egyéb munkafolyamat kapcsolódik
ehhez a 80 millió forintos kerethez. Vizsgálóbizottság felállítását nem tartja szükségesnek,
van egy monitoring bizottság, amely folyamatosan dolgozik. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.nek van Felügyelő Bizottsága, ahol nyomon követik az eseményeket és meg tudják tárgyalni
ezen kérdéseket. A kötbérigény érvényesítésre kerül, azonnali intézkedést nem lát
szükségesnek. Az, hogy miért csúszott a projekt és miért nem ér véget 2013. december 31ével, erről is szól a Képviselő úr számára átadott anyag, amelyet augusztusban e-mailban
küldtek el. Tájékoztat mindenkit arról, hogy nem a projektgazda hibájából csúszik ezen
kivitelezések többsége, hanem azért, mert az irányítóhatóság mit1den egyes közbeszerzést
előzetesen ellenőriz, ezek az ellenőrzési folyamatok elhúzódtak a különböző országos szintű
hatósági átszervezések miatt, ez az egész projekt késedelmes befejezéséhez vezetett, például
annak az öt társasháznak a felújítása, ahol most bontják az ajánlatot a mai napon be kellett
volna fejeződnie a munkálatoknak. Ezen nagy közterületi igénybevételt jelentő munkák
elvégzése után lehet hozzáfogni a közterületi munkákhoz.
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Minden egyes eleméről a szerződésmódosítás bonyolításra kerül a projektgazda, illetve az
irányítóhatóság között az önkormányzat ellenőrzéséveL Reményei szerint minden kérdésére
válaszolt Képviselő úrnak. Örül, hogy kellő gondossággal a szívén viseli a projekt sorsát,
bízik benne, hogy sikeresen tudják majd zárni 2014 nyarára. Valóban az egyik zászlóshajó
nem hiszi, hogy süllyedne, úszik előre a magyar valóság hullámain.
Fontosabb eseményekről számol be:
Levelet kaptak Szilágyi Sándor András lelkipásztor úrtól, Pankotai Ferenc főkurátor
úrtól, illetve az összes presbitériumi tagtól, melyben köszönetet mondanak a
Képviselő-testületnek a segítségért. (Felolvassa a köszönőlevelet.)
Jelzi mindenkinek, hogy a Szent László Templom lépcsőinek felújítására pályázatot
adnak be a Fővárosi Önkormányzathoz, egy műemlékvédelmi keretre pályáztak, de a
Templom mennyezetén sajnos olyan repedések tapasztalhatók, amelyeket most
gipszpogácsákkal látnak el, és folyamatosan vizsgálniuk kell, hogy változik-e a
repedések nagysága, helyzete, mérete, ha így lesz, az komoly kihívást fog jelenteni.
Az elmúlt időszak eseményeiről:
Ebben a hónapban az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős
Államtitkárságáról jó néhány képviselő járt a kerületben, beruházásért felelős
főosztályvezető, kabinetvezető úr, vizsgálták, hogy a sörgyári területen egy esetleges
fejlesztés, ami esetleg a Széchenyi Könyvtárat is érintheti milyen módon realizálható.
Miniszter úrnak a jelentésüket meg fogják tenni erről a területről.
A népligeti rekonstrukció tárgyában is folytattak tárgyalást a Nemzetgazdasági
Minisztériumban, Fürjes Balázs kormánybiztos úrnál. Főépítész asszonnyal, dr.
György István főpolgármester-helyettes úrral vett részt ezen a tárgyaláson. A tervek
szerint a Népligetet szeretné a Kormánybiztosság a Dél, Dél-keletpesti Régiónak a
"Margitszigetévé" fejleszteni. Szabadidős és sport funkciókkal, amely valóban
hiányzik a régióból és nagyon régen várnak egy ilyen típusú fejlesztésre. Tizenkét
éves a szabályozási tervük szorgalmazni, támogatni kell ezt a fejlesztési elképzelést,
erről múlt szombaton tárgyaltak a minisztériumban.
Sor került egy zajbizottsági ülésre Kőbányán. A Zajbizottság Államtitkár úr által
meghívott meghívottakkal működik, érdemi előrelépés a Zajbizottság ülésén nem
történt.
Közalkalmazotti Érdekegyeztető ülést is tartottak, úgy vélte, hogy érdemes már a
költségvetési koncepció kialakítása előtt összehívni ezt a tanácsülést, hiszen így még
érdemi módon tudnak az érdekképviseletek vezetői véleményt formálni arról, hogy
mit javasolnak a költségvetésbe.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bejárást szervezett a Kis-Pongrác projekttel
kapcsolatban. Nem sok érdeklődő képviselő volt jelen.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Dréher-villában a KEOP pályázatokhoz
kapcsolódóan (Gépmadár és Zsivaj utcai bölcsőde) meghívták a dolgozókat. Ez kvázi
projektzáró volt, és ezek a munkatársak nem kis erőpróbának voltak kitéve, szorgalmi
időben folyt a munka elvégzése. Ú gy tűnik, hogy a Dréher-villa rendezvény
helyszínnek ilyen állapotában is alkalmas.
Gratulál a Szent László Általános Iskola pedagógusainak, vezetőinek a Kismartonban
szervezett koncerthez, melyet a XVII. és XVIII. kerület intézményeivel
együttműködve tartottak meg. Csodálatos élményben lehetett része mindazoknak, akik
elutaztak a hangversenyre.
Weeber Tibor alpolgármester úr köszöntötte a Szociális Munka Napja alkalmából az
ágazat dolgozóit. Nagyon fontos, hogy minden esetben kiemeljék a munkájukat,
nagyon nehéz területen, nagyon sok feladatot végeznek, nehéz körűlmények között.
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Mintegy 150 portatulajdonosnak gratulál, akik Kőbányán a "Tiszta udvar, rendes ház"
elismerést kaptak. Hiszi, hogy a jó példa ragadós, és egyre többen tesznek azért, hogy
Kőbánya valóban tiszta, rendezett legyen.
A Tutta Forza Zenekarnak is gratulál, újbudai napokon adtak hangversenyt.
Gratulál a White Sharks Hockey Clubnak, 10 évesek lettek. Jól fejlődik az egyesület.
A Lengyel Önkormányzat szervezett a függetlenségük napja alkalmából egy
programot, ahol Weeber Tibor alpolgármester úr köszöntötte a lengyelséget.
November végén, december elején körülbelül 13 programra várja képviselőtársait, de
nem fogja felsorolni. Mindenki, időben megkapja ezekről a programokról a
tájékoztatást. Bíztat mindenkit, hogy minél több eseményen vegyen részt.
Napirendről

levételre nem érkezett javaslat. Kéri, tárgyalja meg a Képviselő-testület:
Sulyok Eszter támogatási kérelmét A fiatal sakkozót Dubaiban megrendezendő
világbajnokságra hívják, itt az utazás költségétkérik támogatni.
A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák
beiskolázási körzethatára módosításának véleményezése

Kéri, szavazzanak a napirendi pontok felvételére.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztéseket
[523/2013. (XI. 21.)]:
28. Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálása (713. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
29. A Budapest Főváros X kerület közigazgatási területén működő általános iskolák
beiskolázási körzethatára módosításának véleményezése (715. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, hogy a Képviselő-testület
első napirendi pontként tárgyalja

a meghívóban

25.

sorszámmal

szereplő

előterjesztést,

második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 8. sorszámmal szereplő
előterjesztést.

Kéri, szavazzanak a sorrend módosítási javaslatra.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal a meghívóban szereplő napirend alábbi sorrendmódosításáról dönt [52412013.
(XI. 21.)]:
első napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 25. sorszámmal szereplő
előterjesztést,

második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 8. sorszámmal

szereplő

előterjesztést.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására a már
megszavazott módosításokkal együtt.
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [52512013. (XI. 21.)}:
l

l. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázat elbírálása (712. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
2. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntések és
alapító okirat elfogadása (681. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (699. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató (700. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi várható
likviditási helyzete (688. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon
kívül helyezése (685. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
7. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendeletben
megállapított díjtételek felülvizsgálata (698. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
8. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága bűnmegelőzési
tevékenységéről szóló tájékoztató (702. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
9. A Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiségek
ingyenes használatba adása (701. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
10. A Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötése (673. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

ll. Az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötése (665. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester
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12. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben
nyújtott támogatás felhasználásának módosítása (680. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
13. Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálása (674. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
14. Az iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztató (682. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
15. A

Kőbányai

Ezüstkorúak

Szabadidősport

Egyesületének tájékoztatója (676. számú

előterjesztés)
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

16. Az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztató (679. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve
(704. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló (705. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

18. A Budapest

Főváros

19. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést
valamint a pályázatok aktuális állása (697. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
20. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás

iránti

pályázat

igénylő

elbírálása

határozatok,

(666.

számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

21.

Időskorúak

Weeber Tibor alpolgármester
és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása (714. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

22. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítése (689. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakásra
vonatkozó értékesítési szándék megerősítése (690. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
24. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adása (691. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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25. A Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti képviselői iroda áthelyezése és
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (708. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok:

26. A Hársfai Gyümölcs Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági
kérelme (686. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
27. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (668. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

Pótfelvétellel:
28. Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálása (713. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
29. A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák
beiskolázási körzethatára módosításának véleményezése (715. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
W eeber Tibor alpolgármester

1. napirendi pont:
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Mind az Előkészítő Bizottság, mind a Népjóléti Bizottság áttekintette a pályázatokat.
Jelen van a testületi ülésen az a két pályázó, akiket az Előkészítő Bizottság, illetve a
Népjóléti Bizottság meghallgatásrajavasolt Köszönti Szakértő asszonyt is.

Kérdésre válaszolva mind a két pályázó nyilatkozik arról, hogy nem kéri a zárt ülés
elrendeZését.

Szabóné Gerzson Sarolta: Kilenc pályázat érkezett a Bárka intézményvezetői állására. A
kilenc pályázat közül kettő érvénytelennek minősült. Az Előkészítő Bizottság november 13-án
az összes érvényes pályázatot beadó aspiránst meghallgatta, ezek után két pályázót hívtak
meg a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésére. Az összes pályázóról tömör szakmai véleményt
kaptak a szakértőtőL A jelen lévő pályázók nagyon igényes és szakmailag magas szintű
anyagot nyújtottak be, amiből kiderül, hogy pontosan látják, hogy a leendő intézményvezető
milyen felelősség előtt áll. Gratulál és egyben köszönetet is mond mindkét pályázónak a
pályázatához, mivel két nagyon erős pályázatot kell valamelyikükjavára eldönteni.
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Elmondja, hogy bármelyik pályázót választja a Képviselő-testület, jó döntést fog hozni, mert
garanciát lát arra, hogy az intézmény újjászervezése, az új arculat megteremtése jó kezekbe
kerül.

Elnök: Kérdezi a pályázókat kívánják-e szóban kiegészíteni a pályázatukat? (Egyik pályázó
sem kívánjaszóban kiegészíteni a pályázatát). A Népjóléti Bizottság módosító javaslatait nem
támogatja, ezért a javaslatokról a Képviselő-testületnek kell dönteni.

A Népjóléti Bizottság módosító javaslata (Szabóné Gerzson Sarolta elnök javaslatára):
A határozattervezet l. pontjában szereplő " ....... -t bízza meg" szövegrész helyébe a
"Szabadosné Slezák Brigittát bízza meg" szöveg lép.
(712/2. módosító javaslat)

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 712/2. módosító javaslatra.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
12 tartózkodással nem támogatja a 71212. módosító javaslatot. [526/2013. (XI. 21.)}

A Népjóléti Bizottság módosító javaslata (Szabóné Gerzson Sarolta elnökjavaslatára):
A határozattervezet l. pontjában szereplő " ....... -t bízza meg" szövegrész helyébe a
"Némethné Lehoczki Klárát bízza meg" szöveg lép.
(712/1. módosító javaslat)

Elnök: Kéri, szavazzanak a 712/l. módosító javaslatra.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen,
l ellenszavazattal támogatja a 71212. módosító javaslatot. [527/2013. (XI. 21.)}
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú
szavazattal szavazott a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálása tárgyú, 712. számú előterjesztésről, azonban jelentős új
körülmény felmerülése okán az SZMSZ 61. §(l) és (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület
ismételt szavazásról döntött. (Ezt a szavazást ezért nem lehetfigyelembe venni.)
Elnök: Kéri, szavazzanak Némethné Lehoczki Klára intézményvezetői megbízására. Újra fog
szavaztatni, mivel dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr a megindított szavazás közben
módosító javaslatot kíván megfogalmazni.
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Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. pontjában
szereplő munkáltatói döntésen alapuló illetményrész vonatkozásában a "100 OOO Ft-ban"
szövegrész helyébe a "150 OOO Ft-ban" szöveg lép.
(712/3. módosító javaslat)

Elnök: Az illetményvizsgálatra úgy szeretne sort keríteni, hogy nemcsak a jelenlegi
illetménynél, hanem az összes vezető vonatkozásában szükségesnek tartja a költségvetés
elkészítésével egyidejűleg a felülvizsgálatot elvégezni.
Az utóbbi hónapok bérbeavatkozásai egy kicsit átalakították a vezetői bérek rendszerét, ezért
fontosnak tartj a, ho gy minden vezető vonatkozásában áttekintsék a j elenlegi béreket.

Dr. Szabó Krisztián: A vezetői illetmények közérdekből nyilvánosak, de tud úgy érdemi
tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek, hogy nem is szükséges az egyes vezetői
illetmények teljes adatának az ismertetése. Az illetmény, ahogy az a határozattervezetből is
látszik a magasabb intézményvezetőik esetében a besorolás szerinti alapilletményből,
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből, ami a törvény szerint esetleges, de a
Képviselő-testület él azzal a gyakorlattal, hogy megállapít ilyen illetményrészt számos vezető
esetében, valamint egy vezetői pótlékból áll, amely a törvény meghatározása szerint egy
minimum és maximum összeg között mozoghat. Az előterjesztésben lévő javaslat szerint a
Bárka leendő intézményvezetőjének a vezetői pótléka a törvény által lehetővé tett
legmagasabb összegben, a pótlékalap 500%-ban, azaz 100 OOO Ft-ban javasolt megállapítani,
míg a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésznél szintén l 00 OOO Ft-os összeg szerepel,
amely a hasonló jellegű, és méretű intézményekkel való összevetésben alakult ki. Ilyen
nagymértékű illetmény a legnagyobb intézményeik, legnagyobb csoportszámú óvodájuk,
illetve az önállóan gazdálkodó Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vezetője
esetében létezik. Tekintettel a két jelen lévő pályázó szakmai előmenetelére, amelyet az
önéletrajzukból tudtak jelen pillanatban megállapítani, nagyjából megegyezik a legnagyobb
óvodájuk és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vezetőjének az
illetményével az az illetmény, amely szerint ez a számítás kialakul.

Dr. Csicsay Claudius Iván: Maximálisan egyetért Polgármester úr által elmondottakkal, és
örül, hogy a vezetői bérek felülvizsgálatra kerülnek, de ezt a javaslatot azért teszi, mert
rendkívül nagy feladatbővülés után neveznek ki egy intézményvezetőt

Elnök: A módosító javaslatot támogatja, de mégsem tudja úgy támogatni, hogy ne
rendszerben gondolkodjon. Mivel2014. január l-jétől történik a kinevezés, azt gondolja, hogy
a költségvetés készítésével egyidejűleg folyamatosan tudják vizsgálni az illetményeket, és, ha
arra kerülne sor a rendszeren belül, hogy egy nagyobb munkáltatói illetményrész
megállapítása mindenképpen indokolt, akkor ezt el tudják végezni, és nem éri hátrány a
pályázót. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 712/3. módosító javaslatról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
14 tartózkodással nem támogatja a 712/3. módosító javaslatot. [529/2013. (XI. 21.)}
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Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra, Némethné
Lehoczki Klára személyére.

530/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázat elbírálásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka
Kőbányai Humánszolgáltató Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával Némethné
Lehoczki Klárát bízza meg határozott időre, 2014. január l-jétől2018. december 31. napjáig.
Alapilletményét a közalkalmazotti besorolás szerint, munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészét 100 OOO Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 100 OOO Ft-ban határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a polgármester
a Humán Iroda vezetője
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport
vezetője

Elnök: Gratulál a nyertes pályázónak a kinevezéséhez, és gratulál a másik pályázónak is, mert
nagyon szép pályázatot adott be, és sok támogató szavazatot gyűjtött, amely egy külső
pályázótól mindig komoly eredmény.

Némethné Lehoczki Klára: Megköszöni a bizalmat. (A Képviselő-testület megtapsalja a
megválasztott intézményvezetőt.)

2. napirendi pont
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntések és
alapító okirat elfogadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a határozati
j avaslatokra.

531/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntésekről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ LÉLEK-pont telephelyének engedélyezett
létszámát 2013. december l-jétől két fővel megemeli, míg a Családsegítés és az idősellátás
szervezeti egységek létszámát egy-egy fővel csökkenti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

13
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2013. december l.
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport
vezetője

a Humán Iroda vezetője
3. A Képviselő-testület dr.
betöltendő munkakörként a

Szebechlebszky Erika számára 2013. január l-jét követően
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ egészségügyi
koordinátori munkakörét ajánlja fel.
4. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát
185,5 főben határozza meg.
Határidő:
azonnal
a humán szakterületért felelős alpolgármester
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Humán Iroda vezetője

532/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának elfogadásáról szóló
336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat visszavonásáról és a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ új alapító okiratának elfogadásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka
Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának elfogadásáról szóló 336/2013. (VI.
27.) KÖKT határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát az l.
melléklet szerint fogadj a el.
Határidő:
azonnal
a humán szakterületért felelős alpolgármester
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Humán Iroda vezetője

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

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy a meghívóban 29-es sorszámon
napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület.

szereplő előterjesztést

a

következő

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal a következő napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 29. sorszámmal szereplő
előterjesztést. [533/2013. (XI. 21.)]

3. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák
beiskolázási körzethatára módosításának véleményezése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Révész Máriusz: Jelzi, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság több tagja kifogásolta,
hogy későn kapták meg az anyagot. Kérik, hogy a következő évben ezeket az anyagokat
hamarabb kapják meg, hiszen november végéig a Képviselő-testületnek dönteni kell.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata:
A határozattervezet szövege az alábbiak szerint módosul:
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület közigazgatási területén található beiskolázási körzettel rendelkező
általános iskolák [Budapest Főváros Kormányhivatala által véleményezésre megküldött
körzethatár-módosításával egyetért.] körzethatár-módosítását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest l O. Tankerülete javaslatával megegyezően - a koherencia
biztosításához szükséges pontosításokkal - javasolja meghatározni a 2. pontban
meghatározott eltéréssel.
2. A Képviselő-testület egyetért a Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ Budapest 10.
Tankerülete javaslatával a következő módosítások figyelembevételével:
a) a Vaspálya utca 23. számtól végig a Kőbányai Széchenyi István Általános Iskola
körzetéhez kerül,
b) a Kápolna utca 1-11. szám a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
körzetéhez kerül.

Indokolás: a körzetek arányos elosztása érdekében szükséges a módosítás.
(715/1. számú módosító javaslat)
Előterjesztő támogatja a 715/1. módosító javaslatot.

Németh László: Az előterjesztésben a lakcímnyilvántartóból származó adatok szerepelnek, és
nem azok az adatok, amelyek alapján dolgoztak. Sokkal pontosabb adatokat kapnak a
védőnőktől,
illetve az óvodáktóL Az óvodáktól megkapták a teljes kőbányai
gyermeklétszámot, ez 831 fő jelen pillanatban, az előterjesztésben 808 fő szerepel. Jelzi, hogy
a Szervátiusz Dezső Általános Iskolánál szereplő 51 fő helyett 66 gyermek jelenthet meg az
iskolákban. A Kápolna utcában három év alatt 48 gyermekről van szó, 23 gyermek kerülne át
a Szervátiusz Dezső Általános Iskolába és 25 gyermek a Janikovszky Éva Általános Iskolába.
A 2014/2015-ös tanévben 25 gyermeket érintene a 48 gyermekből, ebből 16 gyermek kerülhet
át a Szervátiusz Dezső Általános Iskolába és 9 gyermek a Janikovszky Éva Általános
Iskolába. Ha a 66 gyermeket hozzáadja a 16 gyermekhez, akkor 82 gyermek lesz a
Szervátiusz Dezső Általános Iskolában, és ha az összes gyerek megjelenik, akkor sorsolniuk
kell, ő pedig minden erejével azon lesz, hogy ne legyen sorsolás a kerületben. A Kőrösi
Csoma Sándor úton összesen l 08 tanuló lesz az elkövetkező három évben, ebből a tanulók
fele a Szervátiusz Dezső Általános Iskolába kerül. Nem javasolja a Kápolna utca megfelezését
a Szervátiusz Dezső Általános Iskola körzetéhez.
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Dr. Szabó Krisztián: A jogszabály szerint a kötelező beiskolázási körzet alapja a tanköteles
gyermek lakóhelye. Amit Igazgató úr elmondott az a tényleges igény megjelenése
szempontjából így van, ugyanakkor, amikor kötelező iskolai elhelyezést kell biztosítaniuk,
akkor a lakóhellyel rendelkező gyermekeket kell figyelembe venniük. Aki nem az adott
körzetben rendelkezik lakóhellyel, az nem kötelező beiskolázású, szabad férőhely esetén
elhelyezhető, de a Tankerület nagyobb rugalmassággal tud az intézmények közöttelhelyezést
biztosítani.

Révész Máriusz: Javasolja, hogy a Kápolna u. 1-7. szám kerüljön a Szervátiusz
Általános Iskolához és a Kápolna u. 9-23. szám a Kápolna téri Általános Iskolához.

Dezső

Dr. Szabó Krisztián: A jelen pillanatban fennálló lakcím-nyilvántartási adatokkal tudnák
összevetni. Eszerint jóval kevesebb a Kápolna u. 1-25. számú épületben lévő gyermekek
száma, összesen 7 gyermek, az Igazgató úr által említett 25 gyermekkel szemben, ebből 2
gyermek lakik a Kápolna u. 1-7. szám alatt.

Révész Máriusz: V él eménye szerint elég nagy az eltérés Igazgató úr által mondott és a
lakcím-nyilvántartásban szereplő adatok között.

Dr. Szabó Krisztián: 831 gyermeket említett Igazgató úr, a feladat-ellátási szerződéssel
rendelkező intézménnyel együtt a lakcím-nyilvántartás szerint ez 826 gyermek. Kerületi
szinten nem nagyon van eltérés, azt tudják, hogy a lakcím-nyilvántartásba történő
bejelentkezés sajnálatos módon kis jogkövetéssei történik. Ismét hangsúlyozza, hogy a
kötelező beiskolázás a lakcímmel rendelkező gyermekekre vonatkozik, és jelen pillanatban a
kötelező beiskolázás körzetére vonatkozóan kell javaslatot tennie a Képviselő-testületnek.

Révész Máriusz: Az előterjesztésben 808 gyermek szerepel. Azokat a gyerekeket, akik
vidékről költöztek fel és Kőbányán laknak - még ha jogilag nem is kötelező - fel szokták
venni a kőbányai iskolákba. Nincsenek pontos adataik, hogy teljesen pontos döntést tudjanak
hozni.

Németh László: Elfogadják azokat a számokat, amelyeket Jegyző úr mondott, egyetlen
kiegészítéssel, hogy a jogszabály szerint az állandó bejelentett, illetve tartózkodási hellyel
rendelkező gyermekekről is szó van, sőt nagyon sok esetben a beköltözők csak lakásbérleti
szerződéssel rendelkeznek jó esetben, és az alapján is fel szokták venni a gyerekeket, ezért
változik a szám.

Révész Máriusz: Visszavonja a Kápolna u. 1-7. számra vonatkozó javaslatát.

Elnök: Hozzászólásra nincs több jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról a
715/l. módosító javaslat figyelembevételével.
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534/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák
beiskolázási körzethatára módosításának véleményezéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület közigazgatási területén található beiskolázási körzettel rendelkező
általános iskolák körzethatár-módosítását a Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ
Budapest 10. Tankerülete javaslatával megegyezően-a koherencia biztosításához szükséges
pontosításokkal- javasolja meghatározni a 2. pontban meghatározott eltéréssel.
2. A Képviselő-testület egyetért a Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ Budapest 10.
Tankerülete javaslatával a következő módosítások figyelembevételével:
a) a Vaspálya utca 23. számtól végig a Kőbányai Széchenyi István Általános Iskola
körzetéhez kerül,
b) a Kápolna utca 1-11. szám a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
körzetéhez kerül.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Németh László igazgató urat érintő napirendi
pont még a meghívóban 7-es sorszámon szereplő előterjesztés, melyet javasol következő
napirendi pontként tárgyalni. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításra.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal a következő napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 7. sorszámmal szereplő
előterjesztést. [535/2013. (XI. 21.)]

A Budapest Főváros

4. napirendi pont
Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiségek ingyenes
használatba adása (701. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Somlyódy Csaba: Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek jelezni kellene a
Hivatalvezető úr felé, hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az Újhegyi
lakótelepen kihelyezett Okmányiroda megvalósításában kezdjen el gondolkodni.
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Elnök: Valóban a Kormányhivatal jelenlegi elhelyezése a Halom utcai ingatlanhoz képest,
még messze nem tökéletes. Ha ezeket a helyiségeket átadják és jut forrás arra, hogy ezek
megfelelő módon legyenek kialakítva, akkor tovább lehet javítani az ellátás színvonalán.
Képviselő úr által megfogalmazott kérés a városfejlesztési koncepciójukban markánsan
szerepel, hogy az Újhegyi sétányra minél több funkciót vigyenek. Hozzászólásra nincs több
jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.

536/2013. (XL 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiségek ingyenes
használatba adásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala bővítése érdekében a Magyar Állam ingyenes
használatába adja a Budapest X. kerület, Havas Ignác utca l. (Martinovics tér, Kápolna utca
16.) szám alatti 41460/9 hrsz.-ú, kivett áruház besorolású ingatlan további 236m2 alapterületű
2
földszinti és 62 m alapterületű pincerészét az l. melléklet szerinti megállapodás alapján.
2. Az ingatlan térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a használat során
felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. A használó köteles elvégezni az
ingatlan és épület karbantartását saját költségén.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodásnak az átadás-átvételi
eljárás során szükségessé váló pontosítására, valamint a megállapodás aláírására.
Határidő:
2013. december 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
(A Megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Elnök: A

képviselő-testület

14 fővel határozatképes.

5. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

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

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen,
l ellenszavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

6. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. A napirendi pont tárgyalását döntéshozatal
nélküilezárj a.

Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III negyedévi
végrehcljtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Budapest

Főváros

X

kerület

Kőbányai

7. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi I-XII. havi várható
likviditási helyzete
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Jelzi, hogy a mai napon a folyószámlájukon körülbelül 3,7 milliárd forint lekötött
összeg van, a nem lekötött összeggel együtt közel 4 milliárd forinttal rendelkeznek. Ez
800 millió forinttal meghaladja az előző év hasonló időszakában lévő számlaegyenleget
Élő Norbert: Az látszik, hogy a dologi kiadásra l milliárd forinttal kevesebbet fognak

költeni, a szociális ágazatra is jelentősen kevesebb összeg jut, ezért van ennyi pénzük, mert
2 milliárd forinttal kevesebb összeget költenek a tervezettnéL Nem kapott választ arra, hogy
ki lesz-e valamennyi összeg fizetve január-február-márciusban, vagy meg tudták spórolni.
Nagyon jó dolog, hogy bevételek teljesülni fognak, viszont kiadási oldalon nagyon soknak
tartja ezt a 2 milliárd forint megtakarítást Kéri, hogy a következő bizottsági ülésen adjanak
választ a kérdésére.

Révész Máriusz: Élő Norbert képviselő úr ebben az évben folyamatosan hangoztatta, hogy
csökkent a költségvetési tartalék és ez mekkora skandalum. Akkor gazdálkodik felelősen az
önkormányzat, ha a lehetőségeihez képest legjobban használja fel a pénzeszközeit Felhívja a
figyelmet, hogy nagyon sok óvodát, iskolát újítottak fel az elmúlt esztendőkben, soha annyi
intézményi felújítás nem történt, mint ebben a ciklusban.

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló tartalékból gazdálkodni kell jövő év
áprilisáig.
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Somlyódy Csaba: Áprilisban jön az első komoly bevétel az önkormányzathoz, addig is
működni kell. Örül, hogy ennyi uniós pályázaton azelőtt nem indulhatott, és nem indult,

nagyon reméli, nem is az a cél, hogy kivezetődjön az ország az unióbóL Az önkormányzatnak
elemi érdeke, hogy ezeket a pályázatokat megtartsák és továbbra is emelkedj en.

Elnök: Ebből a pénzből gazdálkodniuk kell a következő nagyobb bevétel realizálásáig.
Fontos mutató, hogy az előző évekhez képest adott időszakban hogyan tudnak gazdálkodni,
figyelembe véve azt is, hogy milyen beruházások folynak, jelentős részben uniós forrásból,
nyilván ehhez az önkormányzati ömészt, illetve önkormányzati forrásból indított
beruházásokat is mellé kell tenni.
Élő Norbert: Azt kérdezte, ha 6 milliárd forint helyett 4,8 milliárd forintot költenek dologi
kiadásra, a beruházásoknál 411 millió helyett 344 millió forintot, a felújításoknál 531 millió
helyett 300 milliót, akkor ez olyan csökkenés, amit nem kell majd később kifizetni?

Elnök: Példaként említi, hogy az Új Köztemető előtt körforgalom tervezői költségbecslése
600 millió forintról szólt, a kivitelezés 300 millió forintnál alig volt valamivel több. Nyilván,
ha egy közbeszerzés nyomán ellehet érni 300 millió forint megtakarítást a felszabaduló, előre
tervezett forrást nem fogják azonnal elkölteni.

Révész Máriusz: Mindenképpen elismerésre méltó, ha egy ellenzéki képviselő is elismeri,
hogy a pályázatok területén fantasztikus fejlődés volt az elmúlt időszakban.

Somlyódy Csaba: Az umos pályázatokról beszélt, hogy az utóbbi
megnövekedett az elmúlt időszakhoz képest.

időben

lényegesen

Elnök: Az utóbbi két évben oktatási intézményekről beszélhetnek, de a ciklus elején a
Salgótarjáni úton megújult egy rendelő 50 millió forintértékben, csak az Újhegyi orvosi
rendelőben 118 ablakot cseréltek. Azt is tudják, hogy rengeteg még a teendőmind az orvosi
rendelők, mind az óvodák felújítása területén, az iskola-, és óvodaudvarokon. Kritikus
állapotú a teljes belső úthálózat a lakótelepek területén, úgy kell tervezni a rendelkezésre álló
forrásokat, hogy ne csak intézményre, hanem minden egyéb önkormányzati alapfeladatra
jusson pénz.
Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy Élő Norbert képviselő úr a Gazdasági Bizottság ülésén
minden kérdésére választ kapott eddig is és ezután is választ fog kapni. A dologi kiadások
80%-ra fognak teljesülni, de ez az előterjesztés szövegében is szerepel. A beruházások 73%ra teljesülnek, ez a szám 2010-ben 17% volt.
Élő Norbert: A kérdésére a választ nem kapta meg, továbbra is kér választ a három konkrét
kérdésére.

Dr. Pap Sándor: Azt gondolja, hogy folytassanak tartalmi vitát.
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Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés ll. pontja alapján a napirendi pont tárgyalását
döntéshozatal nélkül lezárja.

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

Elnök: A

képviselő-testület

17 fővel határozatképes.

8. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: A 2014. évi költségvetési koncepciót második körben tárgyalja a Képviselő-testület. A
jelenleg előterjesztett verzió jóval konkrétabb, mint az előző testületi ülésen beterjesztett
Számos olyan feladatra tesz javaslatot, amely véleménye szerint nagyon fontos, illetve
sajátossága a koncepciónak, hogy három intézmény vonatkozásában megfogalmaz egyfajta
finanszírozási alapelv-rendszert. Természetesen szeretnének a többi intézményüknél is
hasonlót lefektetni. Számos területen fogalmaz meg a koncepció olyan intézkedést, amelyet a
Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács korábbi ülésein rendre hallottak, ilyen kérdés volt
mindig, hogy a továbbképzési keretet növeljék, ezt most dupla összegben javasolják tervezni,
cafetéria-emelésre is javaslatot tesznek, és 5% dologi normatíva emelésre is, valamint arra,
hogy a jövőben ezt mindig inflációkövető módon kezeljék. Javaslatot tesznek arra is, hogy a
dolgozók munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatainál vállalja át a munkáltató
önkormányzat azokat a vizsgálati költségeket, amelyeket eddig a dolgozók fizettek. Ha ezek a
javaslatok egyenként nem is jelentenek jelentős összeget, de összességében jelentős pluszt
hozhatnak a dolgozóknak Nagy intézmény felújításra tesz javaslatot a koncepció, a Zsivaj
utcai orvosi rendelő vonatkozásában. Nagyon rossz állapotú az épület, megérett a felújításra.
Még egy ilyen rossz állapotú épületük van, a Kerepesi úti orvosi rendelő, reménykednek
abban, hogy a Gyógyszergyár úti projekt hátha eljut abba a fázisba, hogy egy
településrendezési szerződés keretében a Kerepesi út irányába lehet egy kis forrást allokálni.
Meg kell említeni, hogy az Ügyfélszolgálat vonatkozásában is terveznek változást. Az
Állomás utca - Halom utca sarkán lévő rossz állapotban lévő épületet visszavette az
önkormányzat, érdemes lesz lépéseket tenni annak érdekében, hogy jobb ügyfélszolgálati
ellátást biztosítva egy épületet is menteni tudjanak.

A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülése módosító javaslata (Agócs
Zsolt javaslatára):
A határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbi 1.1.18. alponttal:
"1.1.18. a Felső-rákosi rétek helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánítása
kapcsán a rehabilitáció fedezetigényét,"
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(685/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 685/1. módosító javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülése módosító javaslata (Tóth
Balázs javaslatára):
A határozattervezet l. pont 1.1.13. alpontja egészüljön ki az alábbiak szerint:
"1.1.13. a kerület közrendjének és közbiztonságának (köztéri kamerarendszer) fejlesztése és a
lakosság biztonságérzetének javítása érdekében szükséges kiadási előirányzat mértékét,
(685/2. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 685/2. módosító javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülése módosító javaslata (Tóth
Balázs javaslatára):
A határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbi 1.1.19. alponttal:
"1.1.19. a közösségi kertek kialakításának lehetőségét,"
(685/3. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 685/3. módosító javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülése módosító javaslata (Tóth
Balázs javaslatára):
A határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbi 1.1.20. alponttal:
"1.1.20. a gazdaság élénkítése érdekében az Önkormányzat munkahelyteremtési lehetőségét,"
(685/4. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 685/4. módosító javaslatot.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (Révész Máriusz
j avaslatára):
A határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbi 1.1.21. alponttal:
"1.1.21. az intézményi udvari játszóeszközök felújítását, karbantartását, bővítését,"
(685/5. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 685/5. módosító javaslatot.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (Révész Máriusz és Szabóné
Gerzson Saroltajavaslatára):
A határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbi 1.1.22. alponttal:
"1.1.22. a Csillagfürt Bölcsőde és a Rece-fice Óvoda, valamint a Csepereclők Bölcsőde
állagmegóvásának költségét."
(685/6. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 685/6. módosító javaslatot.
Elnök: A Csillagfürt Bölcsőde nagyon rossz állapotban van, a tervezés természetesen folyik a
felújításra, szeretnék a Vaspálya utcában lévő Csillagfürt Bölcsődét a Rece-fice Óvodával egy
pályázati programba bevinni. A Csepereclők Bölcsőde nagyon rossz állapotú, 500 millió forint
forrást igényelne jelen pillanatban egy új bölcsőde építése, nem tudnak saját erőből 500 millió
forintot erre a célra megmozdítani, ha szeretnék a többi beruházást is megvalósítani.
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Somlyódy Csaba: Kéri, kerüljön a jegyzőkönyvbe, hogy tudomásul kell venni, hogy 2014ben nagyon komoly feladat hárul az apparátus azon részére, aki költségvetéssei foglalkozik.
Az egész országban megváltozik a költségvetés koncepciója, a nyilvántartása,
szemléletmódja, alapjaiban változik. Nagyon jónak tartaná, ha valamennyi pénzt
biztosítanának a képzésre. Jó lenne folyamatos, állandó jellegű, hosszú távú
munkafolyamatként betervezni a játszóterek karbantartását, felújítását a költségvetésbe. Jó
lenne együttműködést elindítani a kis- és középvállalkozások segítésére.

Elnök: A kis- és középvállalkozásokkal természetesen folyamatosan foglalkozni kell, együtt
kell gondolkodni. Közös érdekük az együttműködés és fejlesztés.

Dr. Pap Sándor: Az államháztartási számviteire vonatkozó szabályok gyökeresen változnak
meg, ez valóban jelent egy extra terhelést a munkatársaknak, de a munkatársak képzése
folyamatosan zajlik. A költségvetés tárgyalásáig és a tárgyalása során is kérni fogja a
képviselők együttműködését ebben, hogy értsék meg mindannyian ezeket a változásokat és
segítsenek a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak abban, hogy minél hatékonyabban tudjanak
ők is alkalmazkodni.

Elnök: Hozzászólásra nincs több jelentkező, a vitát lezárja. A közösségi kertek kialakítását
tavaly megvizsgálták, összegyűjtötték azokat a lehetséges telkeket, ahol ezt ki lehetne
alakítani, és megvizsgálták a költségigényt is, sajnos azt mutatták a számítások, hogy a
befektetett pénz és a várható haszon nincs arányban. A cél számára elfogadható, de Kőbányán
arra jutottak, hogy még várni kell az esetleges hasonló kertek kialakításával. Kéri,
szavazzanak a költségvetési koncepció elfogadásáról a támogatott módosító javaslatokkal
együtt.

537/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepciójáról szóló 47112013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül
helyezéséről

(12 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (l) bekezdése alapján Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak
szerint határozza meg.
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során
elsődleges szempont a költségvetés kötelező, állami és önként vállalt feladatainál, azon belül
a működési és felhalmozási feladatoknál a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

1.1. A Költségvetés

előirányzatainak

kidolgozása

előtt

meg kell vizsgálni:

1.1.1. a bevételi előirányzat növelésének lehetőségét különös tekintettel az adóköteles
ingatlanok területének felmérésével feltárt új adóalanyok adóbevételére, a kőbányai
pincerendszer bevételi lehetőségének hatékonyabb feltárására, a piaci alapú
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lakásbérbeadás arányának növelésére, a gazdaságtalanul üzemeltethető lakások és
épületek elidegenítési lehetőségére,
1.1.2. az ingatlaneladásból származó bevétel elkülönítésével a felhalrnozási célú
előirányzat növelésének lehetőségét,
1.1.3. a kiadási előirányzat további racionalizálási lehetőségét különös tekintettel a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lakásgazdálkodási deficitjére (portfóliószűkítés, üresen
álló bérlakások szanálása) és a gondnoki lakások önálló rnéréséhez szükséges
gépészeti és elektromos rnunkák kivitelezésére,
1.1.4. a beruházási és a felújítási feladat - tervezése előtt - településrendezési tervvel
való összhangját,
1.1.5. a Noszlopy utca 15-17. szám alatti épületek bontásának lehetőségét,
1.1.6. további gyalogátkelőhelyek létesítésének és illernhely telepítésének lehetőségét,
1.1.7. a Zsivaj utca 2. szám alatti orvosi rendelő felújításának a lehetőségét,
1.1.8. a Polgármesteri Hivatal elhelyezése ésszerűsítésének és fejlesztésének
lehetőségét,

a csatornabekötéssel nem rendelkező ingatlanok szennyvizének közcsatornába
elvezetési lehetőségét,
1.1.10. a "Lavotta sétány" lakóbarát kialakítását az utcabútorok felújításával és
1.1.9.

történő

bővítésével,

1.1.11. a Szent László tér rendezésének, a Kápolna téri körforgalom szépítésének és a
városközpont egységes képének kialakításához szükséges utcabútorok és tájékoztató
eszközök beszerzésének fedezetigényét,
1.1.12. előkertpályázat kiírásának a lehetőségét,
1.1.13. a kerület közrendjének és közbiztonságának (köztéri karnerarendszer) fejlesztése
és a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében szükséges kiadási előirányzat
rnértékét,
1.1.14. a zöldterület ipari vízzel történő öntözésének lehetőségét,
1.1.15. a kőbányai pedagógiai szolgáltató és a nevelési tanácsadó költöztetésének a
lehetőségét,

1.1.16. Kőbánya népességmegtartó ereje és az újszülöttek életkörülményeinek javítása
érdekében babakelengye csomag formájában egyszeri, természetbeni támogatás
nyújtásának lehetőségét,
1.1.17. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése,
felújítása tekintetében az önkormányzati támogatás és a pénzintézeti kölcsön lejárati
időpontja összhangba hozatalának lehetőségét,
1.1.18. a Felső-rákosi rétek helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté
nyilvánítása kapcsán a rehabilitáció fedezetigényét,
1.1.19. a közösségi kertek kialakításának lehetőségét,
1.1.20. a gazdaság élénkítése érdekében az Önkormányzat rnunkahelytererntési
lehetőségét,

1.1.21. az intézményi udvari játszóeszközök felújítását, karbantartását, bővítését,
1.1.22. a Csillagfürt Bölcsőde és a Rece-fice Óvoda, valarnint a Csepereclők Bölcsőde
állagmegóvásának költségét.
1.2. A Költségvetés tervezésénél folytatni szükséges:
1.2.1. az út- és járdafelújítási programot, a földutak szilárd burkolattal való ellátását,
1.2.2. a játszóterek - biztonsági szempontból történő felülvizsgálatát követő beruházását és felújítását,
1.2.3. a kerékpárút-hálózat bővítését, a meglévő közlekedési hálózat kerékpárosbarát
fejlesztését,

24
1.2.4. a közterületi sportpályák (dühöngők) lakossági célú fejlesztését, futópálya
kialakítását, felnőttjátszótér építését,
1.2.5. a kerület több pontján a közterületen elérhető vezeték nélküli internetes hálózat
bővítését,

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

új parkoló építését a kerület több pontján,
a közvilágítás fejlesztését,
a balesetveszélyes lépcsők felújítását,
az S1 telepen az állagmegóvással összefüggő felújítási munkát,
a lakás- és helyiségkoncepció végrehajtását,
a vízelvezetési munka tervezését és kivitelezését,
a kerületszépítő és környezetvédelmi akciót.

2. A bevétel tervezési elvei
2.1. Az állami támogatást a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A
2014. évi feladatmutatót lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni.
2.2. Az építmény-, a telek- és az idegenforgalmiadó-bevételt a hatályos önkormányzati
rendeletben meghatározott adámérték és az adózásra kötelezettek körének
figyelembevételével kell tervezni.
2.3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételt a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint kell tervezni.
2.4. Az egyéb bevételt az analitikus nyilvántartás előírása, az azt megalapozó szerződés és
a jogszabály előírása alapján kell tervezni. Az év közben várható szerződésnél a tervezett
előirányzatot számítással szükséges alátámasztani, és csak a nagy biztonsággal teljesülő
bevételt lehet tervezni.
2.5. Az önállóan működő költségvetési szerv, működéshez kapcsolódó bevételét az
analitikus nyilvántartás előírása, az azt megalapozó szerződés és a jogszabály előírása
alapján kell tervezni. A bevétel beszedése az önállóan működő költségvetési szerv
elszámolási számlája javára történik. A tervezett bevételi előirányzatot meghaladó bevétel
felhasználásának szabályát a Költségvetés állapítja meg.
2.6. A Költségvetésben a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékesítése előirányzat
csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a Gazdasági Bizottság vagy a
Képviselő-testület a 2013. decemberi üléséig dönt.
2.7. A működési és a felhalmozási feladat fedezetét szolgáló pályázati forrás a
Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információ alapján
tervezhető.

2.8. Fejlesztési célú hitelfelvételi

előirányzat

csak a Kormány engedélye után tervezhető.

3. A kiadás tervezési elvei
3.1. A személyi juttatás, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adó (a továbbiakban: személyi juttatás), valamint a dologi és felhalmozási normatíva és a
dologi és felhalmozási keretösszeg tervezésének irányelvét a Kőbányai Egyesített
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Bölcsődékre

a Költségvetésben meghatározott telephelyekre az l. mellékletben foglaltak
szerint állapítarn meg.

3.2. A személyi juttatás, valamint a dologi és felhalmozási normatíva, továbbá a dologi és
felhalmozási keretösszeg tervezésének irányelvét valamennyi kőbányai óvodára a 2.
mellékletben foglaltak szerint állapítarn meg.
3.3. A dologi és felhalmozási normatíva, valamint a dologi és felhalmozási keretösszeg
tervezésének irányelvét az Önkormányzat jogi személy Költségvetésben kiemeit
telephelyeire a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítarn meg.
3.4. A Kőbányai Sportközpont engedélyezett létszámát a Költségvetés állapítja meg a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) engedélyezett létszámának
figyelembevételével. A személyi juttatás előirányzatának megállapítása a Jegyző által
kiadott tervező tábla alapján történik a kinevezési okirat, a vonatkozó jogszabályban
meghatározott kötelező juttatás, a soros előrelépés, valamint bruttó 168 OOO Ft/fő/év
cafetéria juttatás figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője a 6/2009.
polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján tervezhet sajátgépkocsi-használatot a
Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett, 2013. december l-je és december 31-e között
alkalmazandó üzemanyagár alapján. A Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvényben meghatározottak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. § (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása
esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi
bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető. A Kőbányai Sportközpont normatív jutalom,
valamint céljuttatás, projektprémium előirányzatát az Önkormányzat a polgármester
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom
tervezése a Kjt. 78. § (l) bekezdése alapján történik. A Kőbányai Sportközpont
betegszabadság előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét és a teljesítési adatnak
megfelelő hivatalból történő módosítást az Önkormányzat a polgármester rendelkezési
jogkörébe tartozó tartalékból biztosítja. A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a
jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2014. évi költségvetésben
kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. A
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely
vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból
történő helyközi utazásan napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. A
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9Ft/km költségtérítést biztosít
a napi munkába járáshoz. A Kőbányai Sportközpont a be nem töltött státuszt a garantált
bérminimumarn tervezheti. Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem
biztosít. A Kőbányai Sportközpont megbízásidíj-előirányzatot - az Európai Uniós
pályázat kivételével - nem tervezhet. Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás
fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi előirányzat-átcsoportosítással biztosítja. Az
Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra a
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet. A dologi és a
felhalmozási kiadás előirányzatát a Jegyző határozza meg. Az Önkormányzat a dologi
keretösszegen felül biztosítja a közüzemi költség, a pénzügyi szolgáltatás, a munka- és
védőruha és a kötelező orvosi vizsgálat előirányzatát A Kőbányai Sportközpont
vezetőjének a 2014. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év
gazdasági folyamatát, és részletes indokolással kell bemutatnia a tervezett feladat kiadási
előirányzatát
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3.5. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát a
Költségvetés állapítja meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
engedélyezett létszámának figyelembevételével. A személyi . juttatás előirányzatának
megállapítása a Jegyző által kiadott tervező tábla alapján történik a kinevezési okirat, a
vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező juttatás, a soros előrelépés, valamint
közalkalmazottak esetében bruttó 168 OOO Ft/fő/év, a köztisztviselők és munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében bruttó 200 OOO Ft/fő/év
cafetéria juttatás figyelembevételével. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv betegszabadság előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét és a teljesítési
adatnak megfelelő hivatalból történő módosítást az Önkormányzat a polgármester
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékból biztosítja. Az Önkormányzat az év közben
jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra a polgármester rendelkezési jogkörébe
tartozó tartalékban biztosít fedezetet. A tartalék év végi maradványa a táppénzhozzájárulás jogcímére biztosít fedezetet. Az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadását a 2014. évre vonatkozó
kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével határozza meg. Az
ellátottak pénzbeli juttatásai - az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím
kivételével -, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás államháztartásan belülre
és kívülre, valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat jogi személy tervezhet
előirányzatot
Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
rendelkezéseinek figyelembevételével,
a vonatkozó
önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával, valamint a 2013. évi juttatás elemzésével szükséges tervezni. Az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a 2014. évi tervjavaslatában
elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatát, és részletes indokolással
kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát Az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv önkormányzati támogatásának - az Önkormányzat jogi
személy kivételével- előirányzatát a Költségvetés határozza meg.
3.6. A 2014. évi Költségvetés összeállítása során kiemeit szempont a beruházási és a
felújítási feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az Önkormányzat
vagyonának gyarapítása. A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a
középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladat és felújítási cél prioritását.
3.7. Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaságok közül a Kőkert Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft.-nél az önkormányzati támogatás emelkedésével szükséges számolni a téli
közfoglalkoztatás jelentős létszámnövekedésére tekintettel. A Kőbányai Szivárvány
Nonprofit Kft. támogatási szükségletével a módosított előirányzat szintjén kell tervezni,
amelyet tovább növelhet a feladat ellátásához szükséges, a főzőkonyhánál és a mosodánál
jelzett felhalmozási igény. Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaság a személyi juttatás
között jutalom-előirányzatot nem tervezhet. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező pótlékot tervezheti,
amelynek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2014. évi
megállapításánál a 2013. évi eredeti előirányzatból szükséges kiindulni
figyelembe véve a feladatváltozásból származó szöveges indokolással és kiegészítő
számítással alátámasztott további javaslatot. A tervezési dokumentumnak tartalmaznia
kell a lakásgazdálkodási deficit csökkentésére vonatkozó javaslatot, valamint a
V agyonkezelő és az Önkormányzat közötti szerződés további elemzését a legoptimálisabb
adózási feltétel kialakítása szempontjábóL Az Áhsz. rendelkezésére tekintettel az

3.8.

A

Kőbányai

előirányzatának
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Önkormányzat könyvében a Vagyonkezelővel kapcsolatos függő, átfutó tétel rendezését a
mérleg fordulónapjáig biztosítani kell. A Vagyonkezelő a 2014. évi személyi juttatás
előirányzat között jutalom előirányzatot nem tervezhet.
3.9.

A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. A
alátámasztásául - kiemelten az európai uniós pályázatról - a nyilvántartás
alapján összesítést kell készíteni, amelyet a Költségvetés és a zárszámadásról szóló
rendelet részeként külön táblázatban szükséges bemutatni az alábbi tartalommal:
előirányzat

a)
b)
c)
d)
e)

benyújtó szervezet, közreműködő szervezet,
pályázat címe, azonosítója,
önrész összege,
igényelt támogatás összege,

j)

előkészítési

futamidő,

költségek és sikerdijak,
g) finanszírozás módja,
h) utáfinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg,
i) szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg.

3.10. Az Önkormányzat által alapított valamennyi többségi tulajdonú gazdasági társaság
köteles az üzleti tervét 2014. március 31-ig benyújtani a Képviselő-testület részére. Az
üzleti tervben az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és
a tervet olyan szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a Költségvetés
összhangja biztosított legyen.
3.11. A Költségvetésben az előre nem tervezhető feladat ellátása érdekében a Képviselő
testület részére általános tartalékkeretet szükséges tervezni. A veszélyelhárítási
munkálatra (különösen tekintettel a kőbányai pincékre) és a Törekvés-pálya működtetési
költségére tartalékot, a kieső bevétel fedezetére és az európai uniós pályázat önrészére
céltartalékot szükséges tervezni.
3.12. A Költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő
kell terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatot befolyásolja.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba
lépésével hatályát veszti.
5. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat.

Tóth Balázs: Jelenlegi javaslata arra vonatkozik, hogy vizsgálják meg, hogy az
önkormányzati telkeken nem lehetne-e ideiglenes jelleggel vagy végleges megoldásként
közösségi kerteket kialakítani.

9. napirendi pont
A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendeletben
megállapított díjtételek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
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Elnök: Az előterjesztésben szerepel, nem javasolja, hogy módosítsák a közterület-használat
díjtételeit Mivel az előterjesztés döntési javaslatot nem tartalmaz, marad a régi díjtételi
rendszer. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását az SZMSZ 22. §
(l) bekezdés ll. pontja alapján döntéshozatal nélkül lezárja.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közterülethasználatról szóló 12/2013. (III 25.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

10. napirendi pont
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága
tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

bűnmegelőzési

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását az SZMSZ 22. §(l)
bekezdés ll. pontja alapján döntéshozatal nélkül lezárja.

Főváros X
Rendőr-főkapitányság

kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti
X kerületi Rendőrkapitánysága bűnmegelőzési tevékenységéről szóló
tájékoztatót megtárgyalta.

Budapest

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 16. pontja alapján 30 perc szünetet rendel el.

Szünet

ll. napirendi pont
A Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. A
határozatképes.

képviselő-testület

15

fővel

Dr. Szabó Krisztián jegyző módosító javaslata:
A határozattervezet l. mellékletét képező együttműködési megállapodás 2. pontja az alábbiak
szerint módosul:
"2. Felek rögzítik, hogy az Intézmény pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási programban (a
továbbiakban: program) történő részvételre, [aminek eredményeként Budapest X.
kerületben novemberben 8 fő, decemberben 2 fő, januárban 8 fő és márciusban újabb
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14 fő közfoglalkoztatása valósulhat meg. Az összesen 32 főből 10 fő a képzési
programban venne részt. A közfoglalkoztatásban résztvevők a jogszabályban
meghatározott közfoglalkoztatási bért kapják, a foglalkoztatás és képzés várhatóan napi
6 órás időtartamban történik majd] és részt vesz egyéb közfoglalkoztatásokban."
Indokolás: a Munkaügyi Központtal történt egyeztetés alapján az együttműködés kiterjesztése
indokolt a közfoglalkoztatás szélesebb körére.
(673/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 673/1. módosító javaslatot.
Dr. Szabó Krisztián jegyző módosító javaslata:
A határozattervezetben szereplő "2014. április 30-ig" szövegrész helyébe a "2014. december
31-ig" szöveg lép.
Indokolás: az előterjesztő által támogatott 673/1. módosító javaslat alapján szükséges a
határidő módosítása.
(673/2. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 673/2. módosító javaslatot.

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról a
673/1. és a 673/2. módosító javaslatok figyelembevételével.

538/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről
(15 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Baptista
Szeretetszolgálattal a téli közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében 2013.
november 1-j étől 2014. december 31-ig tartó időtartamra szóló együttműködési megállapodást
a határozat l. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
l. melléklet az 538/2013. (XI 21.) KÖKT határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS

önkormányzati feladatok közös ellátásáról a 2013-2014. évi
téli közfoglalkoztatási program keretében
amely 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. 11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (ll 02 Budapest, Bánya utca 1.) képviseletében
Miletics Marcell intézményvezető (a továbbiakban: Intézmény, együtt: felek) között a mai
napon az alábbiak szerint jött létre.
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l. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat
a) a közterületek üzemeltetése és tisztántartása, valamint
b) meghatározott szociális ellátások és szolgáltatások nyújtása
közfeladatait az Intézmény bevonásávallátja el a jelen megállapodásban foglaltak szerint. Az
Önkormányzat 2008. novemberben ellátási szerződést kötött a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvánnyal nappali melegedő szociális szolgáltatás nyújtásáróL Az Intézmény szociális
ellátások és szolgáltatások nyújtására működési engedéllyel rendelkező szervezet.

2. Felek rögzítik, hogy az Intézmény pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási programban (a
továbbiakban: program) történő részvételre, és részt vesz egyéb közfoglalkoztatásokban.
3. Az Intézmény az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani a program keretében:
a) illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,
b) hó eltakarítása és jégtörés,
c) cserje irtása,
d) szociális fa kuglizása,
e) intézményi karbantartás,
f) a Bánya utcai hajléktalan szálló karbantartása, új abb férőhelyek kialakítása,
g) krízishelyzetbe került személyek támogatása,
h) intézményi karbantartás a Budapest, X. Maglódi út 143. szám alatt levő, az Intézmény
számára az Önkormányzat által ingyenes használatba adott raktár célú ingatlanban.
4. Felek megállapítják, hogy a 3. pont a-c) alpontban meghatározott feladatokat az Intézmény
közterületen fogja végezni, amihez az Önkormányzat hozzájárul. Az Intézmény ezen
feladatokat az Önkormányzat megbízásából a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
irányításával és szakmai közreműködésévellátja el.
5. Felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a szociális ellátások és szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatos 3. pont d-h) alpontban foglalt feladatok végrehajtása során a
Kőbányai Polgármesteri Hivatallal és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti
Központtal együttműködik. Az együttműködés keretében felek a feladatok végrehajtását
rendszeresen egyeztetik.
6. A program befejezésekor az Intézmény tájékoztatást ad az Önkormányzatnak a program
keretében elvégzett feladatokról.
7. Az Intézmény a jelen együttműködési megállapodás alapján nem jogosult pénzbeli
térítésre, és nem igényel pénzbeli támogatást az ÖnkormányzattóL
8. Felek a jelen együttműködési megállapodást határozott időre, 2014. december 31. napjáig
kötik.
Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltak irányadók
A felek az együttműködési megállapodást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt -,
helybenhagyólag aláírják.
Budapest, 2013. november "
W eeber Tibor
alpolgármester

"
Miletics Marcell
intézményvezető
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Szakmai és jogi szignáló:
Ehrenberger Krisztina
irodavezető

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

12. napirendi pont
Az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

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

539/2013. (XL 21.) KÖKT határozat
az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötéséről
(15 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az MSD Pharma
Hungary Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodást a határozat l. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

(Az együttműködési megállapodás szövege mindenben
szerepiővel.)

megegyező

az

előterjesztésben

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

13. napirendi pont
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben
nyújtott támogatás felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

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

540/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Kőbányai Sportszövetség részére 2013. évben nyújtott támogatás felhasználásának
módosításáról
(15 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május
l O-én kötött Megállapodás módosításával egyidejűleg engedélyezi, hogy a Kőbányai
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége l 185 640 Ft összeget a 2013. évi működési
kiadásaira fordítson.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás módosítására.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a kerületfejlesztési és külkapcsolati
alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

szakterületért

felelős

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Elnök: A

képviselő-testület

16 fővel határozatképes.

14. napirendi pont
Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

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

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (dr. Pluzsik Andrásné
javaslatára):
A határozattervezet l. pontjában szereplő "130 OOO Ft" szöveg helyébe a "100 OOO Ft" szöveg
lép.
(674/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 674/1. módosító javaslatot.
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a
67 411. módosító javaslat figyelembevételével.

541/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Lacsek Alexa
részére hazai és nemzetközi versenyen való részvételhez bruttó l 00 OOO Ft összeget biztosít a
K. F. K. Grácia Sportegyesülettel kötött szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati
rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartalék) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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15. napirendi pont
Az iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztató
Előterjesztő:

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

dr. Szabó Krisztián jegyző

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Tóth Balázs: Véleménye szerint, ha az igazgató és a tanári kar segíti az éppen nem használt
tornacsarnokok, egyéb helyiségek kiadását, azt valamilyen szinten a Képviselő-testületnek is
be kellene építeni a támogatási rendszerbe.

Somlyódy Csaba: Kéri, hogy a következő időszakban egységes szempontrendszer szerint
készüljön a tájékoztatóhoz a táblázat.

Dr. Szabó Krisztián: Ígéretet tett a Bizottság ülésén, hogy bizonyos marketingfogásokkal
megpróbálják hivatalon belül is elősegíteni, hogy az általuk működtetett intézmények
helyiségbédetei gyakrabban tudjanak létrejönni, többet tudjanak hasznosítani. Felhívja a
figyelmet, hogy az előterjesztés 5. melléklete összesíti a hivatalban meglévő bérleti
szerződések adatait, hiszen a Hivatal köti a bérleti szerződéseket. Az intézményektől azért
kérték be az adatokat, mert a szerződésekben bizonyos idősávok szerinti összehasonlítás nem
lehetséges.

Radványi Gábor: Ha ilyen kimutatás lesz, kéri, vegyék be az iskolák mellé az ovifocipályákkal rendelkező óvodákat is.

Elnök: A helyiség-, és tornaterem bérleterr túl egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak, amit
ez az anyag nem vizsgál, például reklámtáblák kérdését. Kevéssé elfogadható, hogy valahol
nulla legyen a szám.

Révész Máriusz: Jegyző úr felajánlotta, hogy hozzá fussanak be az igények. A maga részéről
múlt héten már két jelentkezőt küldött Jegyző úrhoz. Ha ennek a rendszerét Jegyző úr
kialakítja, akkor véleménye szerint jelentősen előre tudnak lépni. Érdemes lenne akár a
Kőbányai Hírekben megjelentetni, hogy aki tornatermet szeretne bérelni, kinél kell
jelentkeznie.

Varga István:
kielégítése.

Alapvetőerr

nem a bevétel maximalizálása a lényeg, hanem a társadalmi igény

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását
döntéshozatal nélkül lezárja.
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Képviselő-testülete

az iskolai

16. napirendi pont
A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesületének tájékoztatója
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, van, jelezze.

Révész Máriusz: Véleménye szerint fantasztikusan jó kezdeményezésről van szó. Érdemes
lenne folyamatosan írni róluk, fotókkal ellátva, mert ez további jelentkezőket jelentene. A
nyugdíjasok életében nagyon fontos, hogy ilyen aktív közösségekbe be tudjanak kapcsolódni.

Elnök: Sokan csatlakoznak az egyesülethez. Egyéb helyszíneken is tudják folytatni a
tevékenységüket a Keresztury Dezső Általános Iskolában és az Újhegyi lakótelepen, a
Közösségi Házban.

Somlyódy Csaba: Egy nyugdijasnak nem az a dolga, hogy otthon üljön a négy fal között és
elvonuljon a világtól, ez az egyik ilyen lehetőség. Nagyon sok ilyen idős emberre lenne
szükség.

Elnök: Azt gondolja, hogy a jó példa terjed. Nagy adósságuk, hogy a felnőttkori
szabadidősport, illetve az idősek sportja kevésbé volt a látókörükben. A napirendi pont
tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a
Ezüskorúak Szabadidősport Egyesületének tájékoztatóját megtárgyalta.

Kőbányai

17. napirendi pont
Az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Tudják, hogy ezen a téren is van tennivalójuk A magyar szabványok nagyon
szigorúak, de nem tehetnek mást, ezen szabványok mentén dolgoznak.

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy az elbontott játékok alatt ebben az évben elbontott játékokra
gondoltak, vagy hosszabb időszakot ölelnek fel?
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Elnök: Hosszabb

időszak

alatt lebontott játékokról van szó.

Révész Máriusz: Nincs umos szabvány játszóterek tekintetében. Irányelvek vannak, és
minden ország készít szabványokat A szakértő hozzáállásán is sok minden múlik.

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a szakértők különböző eszközökkel dolgoznak, van
például egy bábujuk, amely egy fejet szimbolizál, és azt dugják be különböző résekbe.
Hozzászólásra nincs további jelentkezés, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai, iskolai
játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: A

képviselő-testület

17 fővel határozatképes.

18. napirendi pont
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

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

542/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervéről
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben
foglalt 2014. évi ellenőrzési tervet elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Feladatkörében érintett:
a jegyző
a Belső Ellenőrzési Csoport
(Az

Ellenőrzési

terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

19. napirendi pont
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kérdezi Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést? (Igen.)
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Dr. Szabó Krisztián: A 2013. évről, mint különleges évről sokat szoktak beszélni. A
Polgármesteri Hivatal számára is ez az év sok változási igényt, sok megoldandó, kiemeit
feladatot hozott magával. A 2013. év a Polgármesteri Hivatal számára az adaptáció éve,
amikor az eddigi évekhez, pláne az ő itt töltött éveihez képest a legtöbb olyan új kihívásnak
kellett megfelelnie a Hivatalnak, amely számos területen indított el fejlődést, folyamatos
változást. Ma is szó esett olyan jogszabályi változásokról, amelyek a Hivatal működését
alapvetőerr meg kell, hogy változtassák, ilyen akár a számviteli rendszer teljes megváltozása,
az iskolák fenntartási rendszerének az átalakítása, a járási-, illetve a kerületi hivatalok
kialakítása, akár a választási rendszer átalakítása. Ebben az évben a Hivatal megoldotta ezeket
a feladatokat, és sikerrel vett számos akadályt, vagy elindított az útján olyan folyamatokat,
amely aztán a jövőben a maguk útján tudnak működni. Azt is jelenti, hogy megtanultak egy
újfajta hozzáállást, az infrastrukturális fejlesztéseik, a szervezeti rugalmasságuk abba az
irányba indult el, hogy a jövőben hasonló változások, hasonló kihívások ne érjék őket
sokként Van még bőven mit tenniük, a kitűzött céljuk, hogy minél jobban tudják a
feladataikat teljesíteni. Ú gy gondolja, hogy ebben az évben elindított kedvező változásokat, a
jövőben folytatni tudnak. Az idei év költségvetése megalapozottan tudta biztosítani a
változások elindítását és ezekre tekintettel tervezik a 2014. évet is. Kéri a Képviselő-testületet,
fogadja el a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Vállalja
annak a felelősségét, hogy legalább ilyen komoly célkitűzésekkel és ilyen elhivatottsággal
igyekeznek megfelelni a rájuk váró feladatokra 2014. évben is.

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

543/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Elnök: A

képviselő-testület

16 fővel határozatképes.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását 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 nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra.
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544/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára
biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról szóló
921/2011. (X. 20.) KÖKT határozat és a 1017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat
visszavonásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség
átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról szóló 921/2011. (X. 20.) KÖKT
határozat és a l 017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozatokat visszavonja.

545/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában
kötendő megállapodásról szóló 86/2013. (III. 21.) KÖKT határozat visszavonásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában kötendő megállapodásról szóló
86/2013. (III. 21.) KÖKT határozatot visszavonja.

546/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása
tárgyában kötendő megállapodásról szóló 87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat
visszavonásáról
(16 igen, egyhangú szavazatta1)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodásról szóló
87/2013. (III. 21.) KÖKT határozatot visszavonja.

547/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről szóló
198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 2. pontjában szereplő táblázat 2., 3. és 7. sorának
törléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről szóló 198/2013. (IV. 18.) KÖKT
határozat 2. pontjában szereplő táblázat 2., 3. és 7. sorát törli.

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

képviselő-testület

17 fővel határozatképes.

21. napirendi pont
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

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

Szabóné Gerzson Sarolta módosító javaslata, hogy a határozattervezet 8. pontja kerüljön
törlésre.
(666/1. módosító javaslat)
Szabóné Gerzson Sarolta módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki egy új 2.
határozattervezettel az alábbiak szerint:
" ... /2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Attila
(Budapest X.) gyógyászati segédeszköz támogatása iránti kérelmét elutasítja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője"
Indokolás: Az igényelő nem volt együttműködő a lakóhelyének igazolása kapcsán.
(666/2. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 666/1. és a 666/2. módosító javaslatokat.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatokról a 666/1. és a 666/2. módosító javaslat figyelembevételével.

548/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sallai Lajosné
ll 06 Budapest, Hatház u. 3. III. 311. sz. alatti lakos részére műfogsor megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb 41
580 Ft.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szászfai
Jenőné 1108 Budapest, Kővágó u. 4. VIII. 33. sz. alatti lakos részére hallókészülék
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%a, legfeljebb 576 529 Ft.
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bene István
ll04 Budapest, Mádi u. 171. VI. 27. sz. alatti lakos részére hallókészülék
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%a, legfeljebb 140 461 Ft.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bresztovszky
Perenené ll06 Budapest, Gépmadár u. 5. IV. 24. sz. alatti lakos részére hallókészülék
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%a, legfeljebb 124 610 Ft.
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bacsa Gyula
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 49/D II. 363. sz. alatti lakos részére szemüveg (lencse)
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%a, legfeljebb 19 782 Ft.
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Benedek
Béláné ll Ol Budapest, Salgótarjáni u 49/D II. 363. sz. alatti lakos részére szemüveg
(lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz
vételárának 90%-a, legfeljebb 49 482 Ft.
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Jászberényi
Mónika ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 18-20. sz. alatti lakos részére gyermeke
fogszabályozó megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz
vételárának 90%-a, legfeljebb 68 400 Ft.
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Farkas
Judit, ll 07 Budapest, Zágrábi u. ll. III. 5. részére hallókészülék kellékek
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%a, legfeljebb 54 639 Ft.
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs Józsefné,
ll 07 Budapest, Üllői út 134. I. lh. V. 3. sz. alatti lakos részére gyógycipő
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%a, legfeljebb 16 002 Ft.
Határidő:
azonnal
a humán szakterületért felelős alpolgármester
Feladatkörében érintett:
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

549/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
(17 igen, egyhangú szavazattal)
gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázat elbírálásáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Attila
(Budapest X.) gyógyászati segédeszköz támogatása iránti kérelmét elutasítja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

Időskorúak

22. napirendi pont
és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Szabóné Gerzson Sarolta: Sajnálatos módon a kijelölt határidőre kevesebb ajánlás érkezett
be, mint amennyire lehetőség volt, ezért meghosszabbították a beadási határidőt Körülbelül
750 fő idős, illetve gyermekes család részesülhet a karácsonyi ajándékozásban. A
gyerekorvosok a 45 jelölhető helyre 20-at jelöltek, a háziorvosok a 222 jelölhető helyre
összesen 29-et jelöltek, tovább kell gondolkodniuk, hogyan lehetne őket ebbe a segítségbe
bevonni. Köszönetet mond az intézményvezetőknek (Bárka, bölcsődéknek, óvodáknak,
védőnőknek, szociális ellátásban dolgozó intézményeknek), mert maximálisan kihasználták a
lehetőséget. Szociális területen elég sok egyesület, alapítvány, civil szervezet működik, akik
szintén közel vannak a szociális problémákkal küzdő emberekhez, gondolkodjanak azon,
hogy érdemes lenne az ő véleményüket is figyelembe venni.

Dr. Fejér Tibor: Nagyon szomorú, és meglepő, hogy az orvosok ilyen kevés javaslattal éltek,
holott az ő feladatuk lett volna a legkönnyebb. Mindent megtesz, hogy jövőre ez ne így
legyen. Javasolja, hogy az egyházak felé is nyissák ki ezt a lehetőséget.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
j avaslatra.

550/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
az időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (X. 21.) önkormányzati
rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a határozat l. mellékletében meghatározott, Kőbányán
lakóhellyel rendelkező időskorú személyeket és gyermekes családokat egyszeri karácsonyi
támogatásban részesíti.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester
az aljegyző
a Humán Iroda vezetője

(Az l. mellékletben szereplő táblázat mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

Elnök: Javasolja, hogy Sulyok Eszter támogatási kérelmét 27. napirendi pontként tárgyalja a
Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú
szavazattal a 27. napirendi pontként tárgyalja a pótfelvétellel. 28. sorszámmal felvett
előterjesztést. [551/2013. (XL 21.)]

41

23. napirendi pont
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatokra.
552/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám alatti lakás elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám
alatti, 39016/9/A/596 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 900 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. december 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
553/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. C. Ih. III. emelet 2. szám alatti lakás
elidegenítéséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. C. lh. III. emelet. 2.
szám alatti, 38315/62/A/46 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 l 00 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. december 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
554/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány 8. L emelet 5. szám alatti lakás
elidegenítéséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány 8. I. emelet 5.
szám alatti, 39030/0/A/13 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 900 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. december 31.
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Feladatkörében érintett:

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

24. napirendi pont
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakásra
vonatkozó értékesítési szándék megerősítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

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

555/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gép utca 15. III. lépcsőház II. emelet 18. szám alatti ingatlaura
vonatkozó értékesítési szándék megerősítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gép utca 15. III. lépcsőház II. emelet
18. szám alatti, 38924/56/B/18 helyrajzi számú lakásra vonatkozó értékesítési szándékát
megerősíti.

2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy az adásvételi szerződést
az örökösökkel a 20 l O. január 18. napján kelt eladási árajánlatban foglalt feltétel ekkel,
valamint a vevő által megfizetett bérleti díj és az Önkormányzat által kifizetett közös költség
különbözetének, 433 219 Ft összegnek a vételárhátralékba történő beszámításával kösse meg.
Határidő:
2013. december 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

25. napirendi pont
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.
556/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
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l. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27)
47 m 2 alapterületű földszintes helyiséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi
Rendőrkapitánysága

(1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére 2014. február 8-ától 2016.
január 31-éig határozott időtartamra használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára.
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait
az Önkormányzat fizeti meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adományozási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés előkészítésekor
2
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27) 47 m alapterületű
földszintes helyiség közüzemi díjainak fedezetét terveztesse be.
Határidő:
2013. december 31.
a
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Elnök: Mácsik András képviselő úrnak el kellett mennie, de a tárgyalt napirendi pont kapcsán
lett volna javaslata, hogy az Újhegyen lévő KMB irodáról félévente, negyedévente készüljön
beszámoló. Kéri, Radványi Gábor alpolgármester urat fogalmazza meg a kérést
Rendőrkapitány úr felé.

Somlyódy Csaba: Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy minden hónapban l O percben a
kerület közbiztonsági helyzetéről kapjon tájékoztatást a Képviselő-testület.

Elnök: Készül a következő évi munkaterve a
térhetnek. Kapitány úrral egyeztetik a feladatot.

Képviselő-testületnek

abban erre akár ki is

26. napirendi pont
A Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti képviselői iroda áthelyezése és nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

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

557/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai
részére irodahelyiség áthelyezéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Polgármesteri Hivatal Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti (hrsz:
39016/9/A/331) képviselői munka végzésére biztosított helyiség használatára vonatkozó
jogosultságát megszünteti, és helyette a képviselői munka végzésére 2013. december l-jétől a
Budapest X. kerület, Gyömrői út 49. szám alatti (hrsz: 41631/A/10), 51 m2 alapterületű
helyiséget biztosítja.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2013. november 30.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

27. napirendi pont:
Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

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

Radványi Gábor: Támogatni fogja a javaslatot, ugyanakkor ezt a gyakorlatot revízió alá
venné, mert a költségvetésben egy évre meghatározzák, hogy mennyit költenek sportra, ebben
a keretbe az ilyen külön igényeknek is bele kell férniük Célszerű lenne a jövő évi
költségvetésben pántlikázva 2 millió forint összeget ezekre a rendkívüli esetekre tervezni.

Elnök: Fontos a nyilvánosság, hogy mindenki, aki hasonló helyzetben van, jusson hozzá az
információhoz, hogy ilyen lehetőséggel élhet. Teremtsék meg a feltételeit, akár bizottsági
eljárásrendben, hogy megpályázhassa, igényelhesse, folyamatos kéthavonkénti elbírálássaL

Révész Máriusz: Egyetért a javaslattaL Mindenképpen az átláthatóság irányába kell elmenni.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
j avaslatra.

558/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat
Sulyok Eszter kérelmének elbírálásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sulyok Eszter
részére a 2013. ev1, Egyesület Arab Emirátusokban megszervezésre kerülő
sakkvilágbajnokságon való részvételhez bruttó 150 OOO Ft összeget biztosít a Magyar
Sakkszövetséggel kötött szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartalék) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
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a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülés keretében tárgyalja a 28-29. napirendi pontokat.

28. napirendi pont:
A Hársfai Gyümölcs Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági
kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot.

ZÁRTÜLÉS

29. napirendi pont:
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 29. napirendi pontot.

ZÁRTÜLÉS

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 2013.
december 12-én (csütörtökön) lesz 9 órai kezdettel, a közmeghallgatásra pedig 2013 .
november 28-án 17 órakor kerül sor a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központban.
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 14.15 óra.

K.m.f.
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Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az
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jegyzőkönyvének részét képezik.
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bizottságai nem

Almádi Krisztina

Beliczay Sándor

Both Berény

Czirják Sándor

Dr. Csóka Gabriella

Gagyi Róbert

Gerstenbrein György

Kacsmarcsik György Istvánné

Lakatos Béla

Nagyné Horváth Emília

Dr. Pluzsik Andrásné

Szlovicsák István

Tamás László

Tubák István

Vizi Tibor

Varga Mónika

Vermes Zoltán

Zima István

képviselő

tagjai:

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei:

Nagy István

Fehér István

Kollátosz Jorgosz

Filipovics Máté

Danka Zoltán

lnguszné dr. Barabás Rita
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