
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI)ÖNKORMÁNVZAf .. ·· .. · 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ·-· ··-·· ........ ,.··--~----··· 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
január 23-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Farkas_Qál:>w, 4r,_F'~jéti!!'.2~L.Q.á.L.I.u~i~, __ _ 
Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik A*draw ·ft:pv~;s.?:~~4t~~~;; ~&~~~~~~-t:: T l 
Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, T ó th Balázs, V ar ga Istváni . . . < · • . > • ' ., • :, ! 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Országgyűlési képviselő, főpolgármester-helyettes 

Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Humán Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítési Csoport 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

Meghívottak: 
ÉSZ-KER Kft. Közbeszerzési tanácsadó 
Polgármesteri Kabinet 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
MIKROP AKK Kft. 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

~---------- - -i{j:2604(i(il.~/~X.~.--~~~~ 
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_________ d0.cird 
dr~György Istvan 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csernák Margit 
Mozsár Ágnes 
Szabó László 
JoósTamás 
dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

dr. Magyar Adrienn 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Kárpáti Beatrix 
Rappi Gabriella 
Fazekas Gábor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Napirend előtt dr. György István főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési 

képviselője a Mikropakk Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat Budapest Márka-diját adja át. 

Dr. György István: Köszönti a jelenlévőket A Budapest Főváros Közgyűlése az előző év 
novemberében megalkotta a Budapest Márka-díjat Ez új kezdeményezés, azon új 
termékeknek, cégeknek, árufajtáknak az elismerésére szolgál, amelyek Budapesten 
megérdemlik, hogy mindenképpen odafigyeljenek rájuk. Kőbánya hat Budapest Márka-díjat 
nyert el az EGIS Gyógyszergyár, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a 
Kőbányai Zenei Stúdió, a Kroó György Zeneiskola, és a Kőbányai Sport Club révén. Ú gy 
gondolták Főpolgármester úrral, hogy sokkal személyesebb, ha helyi közegben adják át ezeket 
a díjakat, hiszen a Mikropakk vállalkozás tiszta magyar tulajdonban lévő cég, amely 
Kőbányán működik, itt teremt munkahelyeket, itt fizet részben adót. Megköszöni a cégnek, 
hogy kőbányai embereket foglalkoztat, és Kőbánya jövőjéért tesz a tevékenysége során, 
jelentős mennyiségben export tevékenységet végez. A Budapest Főváros Közgyűlése ezt a 
céget is a Budapest Márka-díjjal tünteti ki. Megköszöni Polgármester úrnak és a Képviselő
testületnek, hogy az elmúlt három és fél évben Kőbányára odafigyelve nagyon sok olyan 
intézkedést hozott, amellyel az itt lakók életét kicsit könnyebbé tehette. Véleménye szerint a 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete büszke lehet erre a három és fél évre. 
Főpolgármester úr és a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése nevében átadja a 
Budapest Márka-díjak Fazekas Gábor úrnak a Mikropakk egyik tulajdonosának és 
vezetőjének, gazdasági sikereket, és minél több munkahelyet kívánva. (A Képviselő-testület 
megtapsalta a dijazottat.) 

Elnök: A Képviselő-testületet néhány fontosabb eseményről tájékoztatja: 
Készítik elő a költségvetés egy-egy fejezetét Jó ütemben haladnak, remény van arra, hogy 
időben benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé a költségvetés reális bevételi, illetve 
kiadási számokkal. 
Fantasztikus hangulatú koncerttel indult az újév Kőbányán is, a Tutta Forza Zenekar adott 
kancertet a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, hatalmas érdeklődés 
mellett. Az ötszáz fős színháztermet megtöltötték a nézők. Gratulál a Zenekar vezetőinek, 
tagjainak, segítőinek, közreműködőknek, nagyon színvonalas rendezvénnyel indult az év. 
Gratulál Révész Máriusz képviselő úrnak, ugyanis az ő közreműködésével a Barcza 
Gedeon SC közreműködésével sor került egy budapesti sakkverseny megrendezésére az 
Újhegyi Közösségi Házban, több mint 130 gyermek sakkozott. 
Második alkalommal rendezte meg a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
az önkormányzat támogatásával a Cseh Tamás emléknapot. Ez a kezdeményezés nagyon 
jó hagyományt teremtett, gratulál JoósTamás igazgató úrnak. 
Hagyományaikhoz híven köszöntötték a Magyar Kultúra Napján a kőbányai iskolák azon 
növendékeit, akik a kulturális élet terrnén aktívak, tesznek, akár maradandót alkotnak. 
Nagyon szép ünnepség keretében vették át a díjat, Mander Róbert zenélt a fiataloknak. 
Útjára indult a Budapesti Tematikus Fejlesztési Program kidolgozása, ebben minden 
fővárosi kerület részt vesz, illetve az agglomerációs Pest megyei települések is. Fél éven 
át tartó tervezési folyamat lesz, amely a következő évekre meghatározni kívánja Budapest 
fejlesztési irányát. 
Átadták a Sibrik Miklós Általános Iskola tornatermét, most már két iskola tudja használni 
a Fekete István Általános Iskola és a Harmat Általános Iskola, így a mindennapos 
testnevelés feltételrendszere tovább javult. 
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Értesítést kaptak arról, hogy a megpályázott négy műfüves futballpálya sportudvar 
megújításból három megvalósulhat Kőbányán, reményeik szerint még az év első felében. 
A Bem József, a Janikovszky Éva és a Keresztúri Dezső Általános Iskolákat érinti a 
fejlesztés. A 2015-ben induló következő programra ismét beadják a Fekete István 
Általános Iskolát is. 
Agócs Zsolt képviselő volt a motorja, hogy a Rákosi-réteken az országos védettségű 
mocsaras, lápos terület mellett egy jóval nagyobb terület is védetté váljon. Ebben nagyon 
sokan dolgoztak a hivatal munkatársai közül is, akiknek megköszöni a munkáját. A 
Budapest Főváros Közgyűlése döntött tavaly az utolsó ülésén, 164 hektárt nyilvánított 
védetté. Reményeik szerint egy újabb kőbányai területre irányul jelentősebb figyelem, 
illetve bízik abban, hogy erre a védett területre jobban tudnak vigyázni rá, és jól szolgálja 
a természetvédelem terén kifejtett környezeti nevelésüket. 
Mindenki tudja, hogy a Kormány döntése alapján a Törekvés Sporttelep az önkormányzat 
birtokába kerülhet. Fél évük van arra, hogy ezt a folyamatot végigvigyék, de már a mai 
testületi ülésen az előkészítő lépéseket megteszik azon túl, hogy folyamatos a tárgyalás a 
Nemzeti Vagyonkezelővel az átvétel kérdéseiről. 
Elindult a Lechner szobor öntése a Barabás utcai öntödében. A zsűri, a galéria egy-két 
apróbb módosítással figyelemreméltónak ítélte az alkotást. A zsűri véleményét továbbítani 
tudja képviselőtársainak. 
A rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, hogy az Önkormányzat meglévő beruházási 
hitelállományát is átveszi az Állam, nem kell ezt az összeget törleszteni a jövőben. 

Elnök: Bejelenti, hogy az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrendszerint 
kerültek a Képviselő-testület elé a meghívóban 1-2. és 7. sorszámmal jelzett 
előterjesztések, valamint a póifelvételre javasolt előterjesztések A meghívóban 3. és 
6. sorszámmal jelzett előterjesztések nem kerültek benyújtásra. 

Javaslatot tesz három új napirendi pont felvételére 

29. A Nomosz Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés Bizalmas: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (45. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

b) a zárt ülés előtti tárgyalással 

30. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapítása (46. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három 
tagjának és két póttagjának megválasztása Bizalmas: az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságrál szóló 2011. évi CXII törvény 
5. § (l) bekezdése alapján (50. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Javasolja, hogy a későbbi postázással beterjesztett előterjesztéseket a meghívóban jelzett 1., 
2. és a 7. sorszámtól eltérően - olvasási szünetet követően - a zárt ülés előtt tárgyalja a 
Képviselő-testület. 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására az ismertetett 
módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét - az ismertetett sorrendmódosítással - az alábbiak szerint 
fogadja el [412014. (l. 23.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bevételi és kiadási 
előirányzatainak előzetes rendezése (26. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (29. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer és a Dréher 
Villa látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozat 
módosítása (40. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A 41446 hrsz.-ú, ún. Sl területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 
ingyenes használatba adása (38. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Budapest X., Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú 
hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálására (39. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÓKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása (42. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÓKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása (43. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. Az erdei iskola, nyan tábor, vándortábor 2013. évi támogatásának elszámolása 
(6. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

9. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével szociális mosoda 
kialakításáról és működtetéséről szóló együttműködési megállapodás megkötése (5. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



5 

10. A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. IV. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló (23. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Az Alfa Polgárőr Egyesület 2013. II. félévi munkájáról szóló beszámoló (24. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (21. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-II. havi várható 
likviditási helyzete (44. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adása (ll. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 
tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítése (32. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelölése (31. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapítása (46. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három 
tagjának és két póttagjának megválasztása (50. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

19. A "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 
felhívás és a szerződéstervezet elfogadása (48. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. Az Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása (49. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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21. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási 
szerződése részeként a Konzorciumi megállapodás módosítása (47. 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: 

22. A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 
kérelmére a Budapest X., Salgótarjáni út - Zách utcai csomópont fejlesztése 
költségeinek viselésével és a közterület-használattal kapcsolatos szándéknyilatkozat 
kiadása (27. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

23. A Hat Csillag Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (17. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Két Kőszikla Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme Bizalmas: a (19. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám 
alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme (20. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

29. A Nomosz Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés (45. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat hevételi és kiadási 

előirányzatainak előzetes rendezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra. 

5/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bevételi és kiadási 
előirányzatainak előzetes rendezéséről 

(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet főösszegét az l. melléklet szerint megemeli. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor KKK működési bevételét 15 390 190Ft-al megemeli, az önkormányzati támogatását 
895 273 Ft-al csökkenti, a dologi kiadását 14 494 917 Ft megemeli. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet az 5/2014. (I 23.) KÖKT határozathoz 

Bevételi és kiadási előirányzatok előzetes rendezése 
e Ft-ban 

Megnevezés Bevétel 
Bevételek 

Céltartalék 
Kiadások 

összesen összesen 

Építményadó 285 623 285 623 

Telekadó 65 391 65 391 

Iparűzési adó 143 301 143 301 

Helyi adóhoz kapcsolódó adópótlék és adóbírság 8 063 8 063 

Önkormányzati lakások lakbérbevétele 27 184 27184 

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása -30 096 -30 096 

Államháztartásan belülre továbbszámlázott szolgáltatás -12 601 -12 601 

Bevételi kiesés céltartaléka 486 865 486 865 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Pap Sándor: A tavalyi évhez képest szerény mértékben 12,5 millió forinttal emelkedik az 
Önkormányzat bevétele a forrásmegosztásbóL 

Somlyódy Csaba: Az anyagban több helyen, több táblázatban szerepel ugyanaz az 
összehasonlítás. A 2013-as évet vették figyelembe bázisnak például az iparűzési adó és más 
egyéb adók vonatkozásában. Kérdezi, hogy az iparűzési adó vonatkozásában 2012-ben 
vélelmezett 198 milliárd forint bevétel a valóságban 2013. december l-jén hogyan teljesült? 
Erről nincs adat, nem talált az előterjesztésben. 

Elnök: Kérdezi a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy rendelkeznek-e naprakész információkkal? 
A kerületi Önkormányzat iparűzési adóbevétele 143 milliárd forinttal túlteljesült, akkor a 
Budapest Főváros Önkormányzat iparűzési adóbevétele is valószínűleg túlteljesült 

Somlyódy Csaba: Az a helyzet, hogy az iparűzési adót a Budapest Főváros Önkormányzata 
szedi be, neki vannak adatai. A forrásmegosztásnál bázisnak tekintett tervezett összeg 189 
milliárd forint volt. Akik tervezték a forrásmegosztást a 189 milliárd forint iparűzési adó 
bevételt tekintik alapnak. Általában az a szabály, hogy az előző évi tényszám a bázis, és a 
következő évben erre terveznek. Jelenleg a 189 milliárd forintot tekintik bázisnak, 2014 
januárjában nem lehet megtudni, hogy mennyi a 2013. évi tényleges iparűzési adóbevéteL A 
táblázatokból különböző bontásban, de ugyanazokat a számokat szerepeheti többszörösen. 
Hiányolja az előterjesztésből, hogy mi alapján kerül felosztásra az összeg a kerületek között. 
Sajnálatos módon lényegesen kevesebb iparűzési adóbevétellel számolnak, 20 l O-ben 21 O 
milliárd forint körül volt az iparűzési adóbevétel, most ismét 189 milliárd forintot terveznek. 

Elnök: Kéri Képviselő társait, tartsák be az SZMSZ-ben meghatározott időkereteket a 
felszólalásuknáL Képviselő úr megkérdőjelezi a tervezés szakmaiságát. Azt gondolja, hogy a 
szakmaiság rendben van, a Kőbányai Önkormányzat sem jár azon az úton, hogy a 2014-es 
adóbevételeit a 2013-as helyi adóbevételek alapján tervezze, hiszen minden esetben lehetnek 
olyan speciális körülmények, amelyek egy bevételi adónemet eltérítenek. Például a Kőbányai 
Önkormányzat a 20103-as helyi adóbevételét közel 700 millió forinttal túlteljesítette. Nem 
fogják ezt a túlteljesítést bázisnak tekinteni, mert ezek egyszeri és megismételhetetlen 
eseményt jelentenek. Látszik, hogy a helyi vállalkozások mind jobb arányban tudják 
megfizetni az egyébként az Önkormányzat által évek óta nem emelt helyi adót. 

Révész Máriusz: V él eménye szerint a költségvetés konzervatív szemlélettel készült. 
Januárban nem tud mindenki konkrét tényszámokat mondani, bizonyos adatok 1-2 hónappal 
az év lezárultaután fognak kikerülni. Felhívja a figyelmet, hogy a feladatok újraelosztásával 
az adók újraelosztása is megtörtént A feladatcsökkenés miatt bizonyos adóbevételeket 
elvontak. Kevesebb pénzt oszthatnak fel a forrásmegosztás során, mert az oktatás és egyéb 
költségek csökkentek. 
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Elnök: A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

6/2014. (L 23.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros 

főpolgármesterét írásban tájékoztassa. 
Határidő: 2014. január 25. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 

látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 
573/2013. (XII. 12.) határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Varga István szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet l. pontjában szereplő "g) 
búvártevékenység: l 600 Ft/merülő búvár." szövegrész helyébe a "g) búvártevékenység: 
3 OOO Ft/merülő búvár." szöveg lépjen. 
Indokolás: a búvártevékenység díjszabásának a piaci viszonyokhoz történő igazítása. 

( 40/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 40/1. módosító javaslatot. 

Agócs Zsolt szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet l. pontjában szereplő "g) 
búvártevékenység: l 600 Ft/merülő búvár." szövegrész helyébe a "g) búvártevékenység: 
2 OOO Ft/merülő búvár." szöveg lépjen. 
Indokolás: a búvártevékenység díjszabásának a piaci viszonyokhoz történő igazítása. 

(40/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 40/2. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Annyi észrevételtszeretne tenni a módosító javaslatokhoz, hogy bruttó 
összegekről van szó, az eredeti normatív határozat, amely megállapítja a dijakat, bruttó 
összegeket határoz meg. A módosító javaslatokban áfa tartalmat jeleztek, a leírt verzióban 
bruttó összeg jelent meg. 
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Elnök: Kérdezi, hogy Varga István képviselő úr fenntartja a javaslatát? 

Varga István: Fenntartja a módosító javaslatát. 

Elnök: Varga István képviselő úr 3 OOO Ft-ot, Agócs Zsolt képviselő úr pedig 2 OOO Ft-ot 
javasolt, az eredeti javaslat l 600 Ft. Kéri, szavazzanak a 40/1. módosító javaslatra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/1. módosító 
javaslatot 5 igen szavazattal, 13 tartózkodással nem támogatja [712014. (I. 23.)]. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javasiatra a 40/2. módosító 
j avaslat figyelembevételével. 

8/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 
látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozat 
módosításáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának 
2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozata l. pontja az alábbi g) 
ponttal egészül ki: 

"g) búvártevékenység: 2 OOO Ft/merülő búvár. 
(A merüléseket vezető búvár, valamint a merülésben résztvevő csoport vezetője, 
szervezője, amennyiben ténylegesen részt vesz a merülés vezetésében mentesül a 
díjfizetés alól.)" 

2. Ez a határozat 2014. február l-jén lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A 41446 hrsz.-ú, ún. S1 területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 

ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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



ll 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nem tartja ízlésesnek - a megjegyzése nem a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetésére vonatkozik, hanem a BRFK-ra-, hogy mindenért pénzt kémek, 
és semmiért nem akarnak fizetni. Teljesen rendben van, hogy a térfigyelő-rendszert az 
Önkormányzat hozza létre, még az is elfogadható, hogy a megfigyelőket ez Önkormányzat 
fizeti, de, hogy a rendőrség alaptevékenységét képező reagáló egységeket is az Önkormányzat 
fizeti, az felháborító. Meg fogja szavazni a javaslatot, de megtette ezt a megjegyzést. 

Elnök: A Készenléti Rendőrség állománya a kerületi feladatellátásban részt vállal. Ha nem is 
a konkrét alaptevékenységét említi, hanem bizonyos időszakokban akár a Liget-teleki részen, 
akár máshol felbukkannak az új egyemuhás készenléti rendőrök, illetve a kerületi 
Rendvédelmi Napon is markánsanjelen vannak, térítés nélkül, de említhetnéa zenekarukat is, 
amely rendszeresen fellép az Önkormányzat rendezvényein. Azt gondolja, hogy a havonta 
három alkalom, amikor merülnek és gyakorolnak az teljesen helyénvaló, és ők egészen más 
szervezetként jelennek meg. 

Élő Norbert: Jegyző úr elmondta, hogy az l 600 Ft bruttó összeg, de az előterjesztésben és az 
előző előterjesztésben is l 600 Ft+ áfa szerepelt. Biztos, hogy az 1600 Ft bruttó összeg? 

Dr. Szabó Krisztián: Igaza van Képviselő úrnak, ebben az előterjesztésben hibásan szerepel 
az összeg. Elnézést kér, az a helyes, amitszóban elmondott. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

9/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 
ingyenes használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 
Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Búvár 
Csoportja (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) részére, hogy a Budapest X. kerület, 41446 
hrsz.-ú, SI terület alatt lévő pincerendszert búvártevékenység céljára havi 3 alkalommal, 
ingyenesen használja 2014. február l-jétől kezdődően határozatlan időtartamra, 3 hónapos 
felmondási idő kikötéséveL 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a használatra vonatkozó 
keretszerződést a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságával kösse 
meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2014. január 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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5. napirendi pont 
A Budapest X., Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú 
hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálására 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Sajnos a jó cél, hogy ezen a területen energiapark legyen, ebben a pillanatban nem tud 
megvalósulni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. 

Somlyódy Csaba: Kéri Polgármester urat, hogy tájékoztassa majd a Képviselő-testületet a 
határozati j avaslat 2. pontj ával kapcsolatban, hogy kit bízott meg és milyen határidőkkeL 

Elnök: Egy ilyen pályázati kiírásról nem a polgármester dönt, hanem a hatáskörrel 
rendelkező. Nyilván a polgármester indíthatja el a folyamatot és a Képviselő-testület a 
polgármestert tudja felkémi a folyamat elindítására. Egyedül ebben nem tudnak részt venni az 
ingatlan sajátosságai miatt, jó lenne, ha az Önkormányzaté lenne a lehetőség. 

Dr. Pap Sándor: Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, erre a területre a Szabályozási 
Terv elfogadás alatt van. Ez a két tényező nagyon sok egyeztetést és előkészítési munkát 
kíván meg, a felhatalmazása Polgármester úrnak erre szól. Ez a feladat külső, harmadik 
szerepelő bevonását nem igényli, teljes egészében önkormányzati forrásból fog megtörténni, 
pluszfedezetet nem igényel és nem is biztosít a készülő költségvetés. Minden felmerülő 
kérdésben a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület jogosult dönteni, Képviselő úr kérése 
teljesülni fog. 

Elnök: Több hozzászólásra jelentkező nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

10/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni 
hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának ener
giaparkként történő hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az adott ingatlan 
önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosításának lehetőségét és 
a vizsgálat eredményének ismeretében készítsen hasznosítási javaslatot (pályázati kiírást) a 
Képviselő-testület részére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. május l. 
a gazdasági és fejlesztési 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

szakterületért felelős 
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6. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

11/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
az l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

(A feladat-ellátási szerződés módosításának és egységes szerkezetének szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

7. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

12/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az 
l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 



Határidő: 

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

(A feladat-ellátási szerződés módosításának és egységes szerkezetének szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont 
Az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2013. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Ú gy véli nagyon helyes módon, hogy az Önkormányzat az elmúlt évben, és ebben az 
évben is forrást fog teremteni arra, hogy a nyári időszakban az iskolák meg tudják szervezni a 
nyári táboraikat, illetve az erdei iskoláikat. A feladatellátási rendszer változása ellenére ezt a 
gyakorlatot érdemes és szükséges is a jövőben is fenntartani. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

13/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról 
szóló beszámolót- a 2. pontban foglaltak kivételével- elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, 
nyári tábor támogatásának elszámolását az ESZ00535/2013 és az ESZ00536/2013, valamint 
az SZA00002/2014 számú számlákra vonatkozóan nem fogadja el, egyúttal a nem 
szabályszerűen elszámolt 41 545 forint, és ennek a támogatási összeg átutalása napjától a 
visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamata 
visszafizetését rendeli el. 
Határidő: 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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9. napirendi pont 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével szociális mosoda 

kialakításáról és működtetéséről szóló együttműködési megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Azt gondolja, hogy a szociális ellátórendszeren belül Kőbánya ismét példaértékű 
kezdeményezéssei tud javítani a nehéz körűlmények között élők életén, hiszen a szociális 
mosoda szerepe akár a hajléktalan ellátásban, gondozásban, akár más rászorulók részére 
történő szolgáltatásnyújtásban is nagyon fontos lehetőséget teremt. Az igény megvan máshol 
is. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

A Népjóléti Bizottság módosító javaslata (Szabóné Gerzson Sarolta elnökjavaslatára), hogy 
a határozattervezet l. melléklete 8. pontjában szereplő "2014. június 30-ig" szövegrész 
helyébe a "2014. augusztus 31-ig" szövegrész lép. 
Indokolás: a támogatás nyújtásának feltétele a beszámoló OBH felé történő benyújtása, 
aminek határidej e 2014. május 31. A szociális mosoda kialakítására ezt követően kerülhet sor, 
amihez több időre van szükség. 

(5/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja az 5/1. módosító javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. melléklete 2. 
pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
"Továbbá a mosoda lehetőség szerint a szociálisan rászoruló kerületi lakosok részére IS 

rendelkezésre áll." 
Indokolás: a megállapodásban is indokolt rögzíteni, amit az előterjesztés tartalmaz. 

(5/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 5/2. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: Példaértékű az előterjesztés, örömmel fogja megszavazni. Kérdezi, hogy a két 
fő foglalkoztatottat a Vöröskereszt foglalkoztatja? 

Elnök: Igen. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javasiatra az 5/1. és az 5/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

14/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével szociális mosoda kialakításáról 
és működtetéséről szóló együttműködési megállapodás megkötéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet l. sora (általános tartalékkeret) 
terhére l 805 eFt támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 
részére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 
Szervezetével szociális mosoda kialakítására és működtetésére - 2014. január l-től 2014. 
december 31-ig tartó időtartamra - a határozat l. melléklete szerinti tartalommal 
együttműködési megállapodás megkötésére, valamint a támogatás 2014. évi költségvetésbe 
történő betervezésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 

I. melléklet a 14/2014. (I 23.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 
szociális mosoda kialakításáról és működtetéséről 

amely létrejött egyrészről a 

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (székhelye: 1051 Budapest, Arany 
János u. 31., nyilvántartási száma: ....... adószáma: 19003056-2-41, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11786001-20157324, képviseli Buncsik Ildikó igazgató (a továbbiakban 
Vöröskereszt) között, 

másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat, együtt: Szerződő felek) 
között a mai napon az alábbi feltételekkeL 

l. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonát képező (hrsz.: 3 8320/1., tul. lap sz.: X. 229.), természetben a ll 07 
Budapest, Bihari út 15. szám alatt található ingatlanon a Megbízó a meglévő konténer épület 
felújításával szociális fürdő- és mosóhelyiséget (a továbbiakban: szociális mosoda) alakít ki és 
működtet. A Vöröskereszt vállalja, hogy az átalakított konténer épületet külön mérőórákkal 
szereli fel, amely lehetővé teszi a szociális mosoda víz-, gáz- és áramköltségeinek tételes 
elszámolását. 

2. A Vöröskereszt vállalja, hogy a Budapest Kőbánya területén lévő hajléktalanok számára 
fürdési és mosási lehetőséget biztosít. Ezen túlmenően a gondozottak érdekében 
együttműködik az Önkormányzat illetékes szerveivel. (A kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti kormányzati funkciós kód: Hajléktalanok nappali 
ellátása 107015.) Továbbá a mosoda lehetőség szerint a szociálisan.rászoruló kerületi lakosok 
részére is rendelkezésre áll. 

3. A szociális mosoda folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi karbantartási és 
munkabér költséget a Vöröskereszt viseli. 

4. Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 8. 
melléklet l. sora (általános tartalékkeret) terhére támogatásként 

a) l 035 OOO Ft, azaz egymillió-harmincötezer forintotaszociális mosoda kialakítására, 

b) majd ezt követően a szociális mosoda 2014. évi működtetési költségeihez a víz-, gáz-, 
áramszámlák összegét, havonta legfeljebb 70 OOO Ft, azaz hetvenezer forintot (legkorábban 
februártól számítva összesen legfeljebb 770 OOO Ft, azaz hétszázhetvenezer forint) 

biztosít a Vöröskereszt részére. 
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5. Az Önkormányzat a 4. pont a) alpontjában foglalt támogatás összegét (l 035 OOO Ft, azaz 
egymillió-harmincötezer forint) a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutal a 
Vöröskereszt megadott bankszámlájára, feltéve, hogy eddig az időpontig a Vöröskereszt 

a) a 2013. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolóját az Országos 
Bírósági Hivatal részére igazoltan benyújtotta, valamint 

b) a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. számú telephely részére az 
Önkormányzat által2013. évben nyújtott támogatás felhasználásával az intézmény elszámolt 

Amennyiben a feltételek később teljesülnek, a 4. pont a) alpontja szerinti támogatás 
átutalására a feltételek teljesítését követő 15 napon belül kerül sor. 

6. Az Önkormányzat a 4. pont a) alpontjában foglalt támogatást a szociális mosoda 
kialakítását követően, a Vöröskereszt erről szóló bejelentését követő 15 napon belül utalja át. 
Az Önkormányzat a kialakítást és a működtetést jogosult a helyszínen ellenőrizni. A 
működtetési költségekhez nyújtott támogatás összege a 2014. évből hátralévő hónapokra 
számított 70 OOO Ft/hó, amelyet az Önkormányzat egy összegben előre átutal a Vöröskereszt 
számára. Töredékhónapra a hónap 15. napjáig a teljes hónapra, ezt követően fél hónapra eső 
összeg (35 OOO Ft) jár. 

7. A Vöröskereszt képviselője kijelenti, hogy a Vöröskereszt a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. §(l) bekezdés l. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

8. A Vöröskereszt vállalja, hogy a szociális mosoda kialakításával kapcsolatos támogatási 
összeg felhasználásáról legkésőbb 2014. augusztus 31-ig tételesen, számlákkal igazoltan 
elszámol, valamint a működtetési költségekhez nyújtott támogatással történő elszámolás 
érdekében a 2014. évi víz-, gáz- és áramszámlák másolatát minden hónap 15. napjáig 
eljuttatja az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda számára. Az így eljuttatott 
számlák alapján a működtetési költségekhez nyújtott támogatás elszámolásának határideje 
2015. január 31. A számlákkal nem igazolt támogatási összegeket a Vöröskereszt az 
elszámolással egyidejűleg, az azokra vonatkozó határidők szerint visszafizeti az 
Önkormányzat megadott bankszámlájára. Az Önkormányzat jogosult a Vöröskereszttől év 
közben is tájékoztatást kérni a szociális mosoda működéséről. 

9. Amennyiben a Vöröskereszt a szociális mosoda kialakításával és folyamatos 
működtetésével kapcsolatos, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségének nem, vagy 
nem megfelelően tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodást egyoldalúan, 
azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a már folyósított támogatást 15 napon belül 
vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a támogatás azon részét, ami a szerződésnek 
megfelelően került felhasználásra. 

10. Jelen együttműködési megállapodás megkötése a .. ./2014. (I. 23.) KÖKT határozatban 
foglalt felhatalmazásan alapul. 

ll. 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, 2014. február" ..... " 

W ee ber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Buncsik Ildikó 
igazgató 



Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
Irodavezető 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

10. napirendi pont 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 

Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. IV. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

15/2014. (L 23.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. IV. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. Kerület -
Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári 
Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. IV. negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont 
Az Alfa Polgárőr Egyesület 2013. II. félévi munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

16/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület 2013. IL félévi munkájáról szóló beszámolóról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa Polgárőr 
Egyesület 2013. II. félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. 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, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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. 

13. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014.1-11. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Még a második hónap végén is 2,5 milliárd forintos keretük lesz a tervek szerint. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-II havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

17/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő 104 m2 alapterületű ebédlő helyiséget 
(helyrajzi szám: 41411) Zsemlye Ildikó (1107 Budapest, Szárnyas utca 3. 4. emelet 1.) részére 
szoborkészítés céljára, 2013. december l-jétől 2014. március 31. napjáig határozott 
időtartamra térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiségben felhasznált elektromos 
áram díját köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 5 OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtétel ére. 
Határidő: 2014.január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 

tulajdon ú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

18/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 
tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti, 
41919/0/ Ali, 41919/0/ A/2 és a 41919/0/ A/3 helyrajzi szám ú al betétekre vonatkozó 
értékesítési szándékát megerősíti. 
2. A Képviselő-testület az albetétek vételárát 3 OOO Ft/m2 összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 
megküldésére a társasház tulajdonosai részére, valamint az adásvételi szerződések 
megkötésére. 
Határidő: 2014. március 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
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16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

19/2014. (L 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti, 
41794/0/A/6 helyrajzi szám ú földszinti irodahelyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2014. március 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A Frakcióvezetői Értekezleten megfogalmazódott egy-két módosító javasiatra 
vonatkozó és konszenzussal kezelt kérdés. A szándék az, hogy a jövőben majd egy 
intézményük működjön, azonban itt olyan intézményt vesznek át, aminek a működéséről 
semmilyen tapasztalatuk nincs. Szeretnének egy évet legalább önállóan üzemeltetni a 
telephelyet, hogy lássák minden költségét, gondját, elkülönítetten lehessen kezelni a felmerülő 
költségeket, a személyi ráfordításokat és a dologi kiadásokat. A vezető megbízása is úgy 
kezelendő, hogy amint a próbaidőszak végére érnek új pályázatot írnak ki, tehát határozott 
időre történik meg a kinevezés. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 4. pontjában szereplő "öt 
évre" szövegrész helyébe az "egy évre" szöveg lép, továbbá a határozattervezet 2. 
mellékletében szereplő pályázati kiírás vezetői megbízás időtartama értelemszerűen 2015. 
március 31-ére módosul. 

(46/1. módosító javaslat) 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra a 46/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. 
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20/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányai 
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ elnevezéssel 2014. április l. napjával új 
költségvetési szervet alapít. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okiratát 
az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület 2014. április l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ működtetéséhez 6 fő álláshelyet biztosít (l fő intézményvezetői álláshely és 5 fő 
egyéb álláshely). 
4. A Képviselő-testület határozott időre, egy évre pályázatot ír ki a Kőbányai 
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vezetői teendőinek ellátására a 2. melléklet szerinti 
tartalommal. 
5. A pályázati kiírás a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat honlapján jelenik meg. 
6. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók 
meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint bizottságat hoz létre, amelynek tagjává 
választja 

a) Radványi Gábort, 
b) Dr. Csicsa y Claudius Ivánt, valamint 
c) Révész Máriuszt. 

7. A Képviselő-testület 2014. április l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ működtetéséhez a szükséges pénzeszközöket biztosítja. 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ ki emelt előirányzatainak tervezésére 2014. április l-jétől, valamint a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: Azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

(A határozat l. mellékletét képező alapító okirat szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

2. melléklet a 20/2014. (I. 23.) KÖKT határozathoz 

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

pályázatot hirdet 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 

(1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére 
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A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
T elj es munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. április 1-j étől 2015. március 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, 
képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az 
intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésért, a 
munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért 
és betartatásáért, létesítményeinek eredményes és hatékony működtetéséért az alapító 
okiratban foglaltak szerint. Feladata a verseny-, fogyatékos- és diáksport támogatása, a 
szabadidősport tevékenységének szervezése és támogatása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú szakirányú végzettség, sportszervező, sportmenedzser 
• hasonló munkakörben legalább öt év feletti szakmai gyakorl~t, 
• 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
• vezetési program bemutatása, 
• büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szakirányú továbbképzésben megszerzett további végzettség, 
• pénzügyi vagy jogi ismeret, 
• vezetői tapasztalat, 
• számítógép felhasználói szintű ismerete, 
• idegen nyelv ismerete, 
• helyismeret 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes 

szakmai önéletrajz, 
• a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 
a) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzáj árul, 
b) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot 
tesz, 

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során. 

A pályázatot két példányban papírorr és elektronikus formában is kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. április l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. március l. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06-1-
43-38-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a kalman judit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál kell benyújtani (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ... /2014, valamint a munkakör megnevezését: "intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető kinevezéséről - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek foglaltak figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat elbírálásának határideje abenyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napJa. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.gov.hu publikálás időpontja 2014. január .... 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. ev1 
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására az 
kaphat megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

18. napirendi pont: 
A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának 

és két póttagjának megválasztása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: A 2014-es általános országgyűlési választás időpontjának a kitűzésével 
megnyílt annak a határideje, hogy a Képviselő-testület az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság tagjait megválassza, és annak érdekében, hogy bármely 
választási eljárással kapcsolatos kérdés eldöntése időben megtörténhessék szükségesnek látta 
a Képviselő-testület elé terjesztését. Három tag és két póttag megválasztását javasolja a 
Képviselő-testületnek a választási eljárásról szóló törvény előírásainak megfelelően, tehát a 
választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgárokat javasol megválasztani. A 
jelöltekkel egyeztetéseket folytatott, a megbízást vállalták Kéri, fogadják el az előterjesztést. 

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

21/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának 
és kettő póttagjának megválasztásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagj ának Soós Zsuzsannát ( szül. 
1966. július 22., an.: Mihályi Mária) megválasztja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának Herczeg Istvánnét (szül. 
1967. július 24., an.: Kiss Margit) megválasztja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagj ának Torma Renriettát ( szül. 
1975. december 16., an.: Horváth Ilona) megválasztja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának Babi cs Attilánét 
(szül. 1966. április 28., an.: Szűcs Anna) megválasztja. 
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5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának Szigeti Mónikát 
(szül. 1974. január 18., an.: Kozma Zsuzsanna) megválasztja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Tárgyalási szünetet rendel el, ha szükséges a 
meghívóban szereplő l-es, 2-es és 7-es napirendi pontok átolvasásához. 

Tóth Balázs: Kéri, szavaztassa meg Polgármester úr a szünet elrendelését, mert a maga 
részéről át tudta olvasni az anyagokat, lehet, hogy mindenkinek sikerült 

Elnök: Kérdezi, hogy szükséges-e szünetet elrendelni? A képviselők nem igénylik a szünet 
elrendelését. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem sorolja fel a törvény a zárt ülésen tárgyalandó témakörök között 
tárgyalandó közbeszerzési eljárás témakörét. Ha gazdasági érdek védelme merülne fel, akkor 
elrendelhetné a Képviselő-testület a zárt ülést, de egyébként nem kötelező. 

19. napirendi pont 
A "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 

felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: A testületi ülés előtt titoktartási nyilatkozatot írattak alá a 
képviselőkkel, ezért gondolta, hogy zárt ülésen kellene tárgyalni az előterjesztést. 

Dr. Magyar Adrienn: Ez egy összeférhetetlenségi nyilatkozat, amely arról szól, hogy a 
Képviselők nem az ajánlattevők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, ebből adódóan 
pártatlanul képesek elbírálni a közbeszerzési eljárás iratait, illetve a titoktartási nyilatkozat 
arra vonatkozik, hogy az eljárás során, ha egy ajánlatban üzleti titok van, vagy bármely 
bizalmas információ, akkor azokat nem lehet kívülálló személyeknek kiadni, de a pályázati 
kiírás nyilvános, meg fog jelenni az Európai Unió hivatalos lapjában. 

Somlyódy Csaba: Fontos témát tárgyalnak, és az anyag tárgyalásánál elhangozhatnának 
olyan vélemények, információk, ami nem biztos, hogy részét és elemét képezné annak a 
szöveges pályázati kiírásnak, amely nyilvánosan meg fog jelenni, hanem háttér
információként, vagy stratégiai elképzelésként minősül az Önkormányzat számára. 
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Ha ezt nyilvános ülésen tárgyalják, akkor ez a napirendi pont is kikerül, hiszen a televízió 
közvetíti, és a potenciális pályázó is láthatja ezt a vitát. Nem biztos, hogy szerencsés, a 
városvezetés felelőssége, hogyan értékeli ezt a dolgot. Szinte minden közbeszerzési eljárásnál 
azt hallja, hogy a szakértő elmondja, hogy van érvényes ajánlat, akkor ezt a képviselőknek el 
kell fogadni, mert ez a törvény. Nagyon fontos, hogy mi szerepel a kiírásban. Az az eljárási 
rend, ami arról szól, hogy félórával, egy órával, hat órával a tárgyalás előtt megkapja az 
előterjesztést, nem biztos, hogy szakmailag megalapozott vélemény kialakítására 
predesztinálja. Egy ilyen előkészítés utána ne álljon fel a közbeszerzési szakértő, hogy ezt 
neki a törvény szerint el kellene fogadni. Ha neki ezt törvény szerint el kellene fogadni, és 
erre hivatkoznak, akkor joggal veti fel, hogy bizony erre hosszabb időt kellene szentelni. Az 
elmondottak alapján egyetért azzal, hogy az Önkormányzat foglalkozik ezzel a kérdéssel, de 
tartózkodni fog a szavazásnáL 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kérdezi, hogy az iskolákramiért nem terjed ki a kiírás? 

Varga István: A Törekvés sportpálya még nem szerepel az Önkormányzat sportlétesítményei 
között, kérdezi, hogy arra nem kellene-e kiterjeszteni a kiírást. 

Elnök: Nem, mert nincs még az Önkormányzat tulajdonában. 

Dr. Magyar Adrienn: Az Európai Unió hivatalos lapjában fog megjelenni egy nyilvános 
kiírás, amelyen bármely energiakereskedő indulni tud, és az alkalmassági feltételeknek is 
bármely más gazdasági társaság, vagy szervezet bevonásával együttesen megfelelhet Fognak 
érkezni papír alapú ajánlatok, amelyeket megvizsgálnak, hogy érvényes-e, a közbeszerzési 
törvény előírásainak megfelelnek-e, ha szükséges hiánypótlást rendelnek el. Ezt követően 
elektronikus árlejtésre kerül sor, amely tulajdonképpen egy webes felületen egy árverseny, 
ahol az ajánlattevők csak azt látják, hogy mi az adott pillanatban a legkedvezőbb ár, de nem 
látják, hogy azt közülük ki tette, így az utolsó pillanatig licitálhatnak, és teljesen objektív 
módon alakulhat ki a legkedvezőbb ár az Önkormányzat számára. A földgáz közbeszerzési 
eljárásban csak a nagyfogyasztók, a 20 m3 /óra feletti fogyasztási helyek vesznek részt. Ez 
azért van, mert a 20 m3 /óra, vagy az alatti fogyasztási helyek egyetemes szolgáltatásra 
jogosultak, és földgázban az egyetemes szolgáltatási ár számukra sokkal kedvezőbb, mint a 
szabadpiaci ár. 

Elnök: Az előterjesztésben a nagyfogyasztó intézmények szerepeinek az Önkormányzat 
telephelyei közül. Az intézmények jelentős része, amely nagyfogyasztó, az távfűtéses. 

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

22/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati 
felhívás és dokumentáció elfogadásáról 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációját a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő -
elektronikus árlejtéssellefolytatandó- nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

(Az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

20. napirendi pont: 
Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzat összes intézménye, gazdasági társasága 
villamos energia fogyasztására vonatkozó kiírás. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 

23/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Általános 
felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlati dokumentációját a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú uniós értékhatárt 
elérő - elektronikus árlejtéssei lefolytatandó - nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági 
alpolgármester 
az aljegyző 

és fej lesztési szakterületért felelős 
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(Az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a 
Konzorciumi megállapodás módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

24/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződése részként a 
Konzorciumi megállapodás módosításáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP 
5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" megnevezésű projekt részeként felújításra kerülő közvilágítási rendszer 
megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés 8. számú mellékletét képező Konzorciumi 
megállapodás módosításával összefüggésben, amelynek eredményeként Budapest Főváros 
Önkormányzata új konzorciumi partnerként (tagként) a projekthe belép, a Projekt részeként 
megvalósuló közvilágítási rendszer felújításához szükséges 6 915 375 Ft összegű önerőt 
Budapest Főváros Önkormányzata számára pénzeszköz átadásával biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Konzorciumi megállapodás módosításának, a 
jelen előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal történő aláírására a Fővárosi Közgyűlés 
döntésének függvényében, illetve megtörténtét követően. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 22-29. napirendi pontokat. 

22. napirendi pont: 
A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a 
Budapest X., Salgótarjáni út- Zách utcai csomópont fejlesztése költségeinek viselésével 

és a közterület-használattal kapcsolatos szándéknyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

23. napirendi pont 
A Hat Csillag 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 23. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

25. napirendi pont: 
A Két Kőszikla 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 25. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

26. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám 

alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

28. 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 28. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

29. napirendi pont: 
A Nomosz Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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 következő ülésére 2014. február 
20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.35 óra. 

Kor~cs Róbert 
polgármester 

' ök 

' 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D pontokhoz 
foglaltak 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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